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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 14 / 04-07-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 
2016 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ 

αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 1758/15-6-2016 

«περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη 
πρόσκληση   του Προέδρου  κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/53347/30-6-2016, η 
οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 
ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 
επτά (7) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο 
Ιωάννη, 4. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5.  Ατσίδη Ελπίδα,  6.  Παρδαλό Στέργο, 7. 

Μανωλάκη Αλέξανδρο.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1.Ψυλλάκη  Βασίλειο  (δικ/νος) οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 
προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Κυριαζή Στέφανο, ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας ο οποίος δεν μπορούσε να παραβρεθεί και στη θέση του 
κλήθηκε το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παρδαλό Στέργο 2. Μουτάφη  
Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος) οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του 

Ν.3852/2010) από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 
πλειοψηφίας 3. Δράκος Μιχαήλ (δικ/νος), οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς προβλέπεται 
(άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ο οποίος αν και κλήθηκε δεν 
μπόρεσε να παραβρεθεί στη συνεδρίαση.   4. Σπανό Παπαγιάννη  Αναστάσιο  (αδικ/τος) 6. Παναή 
Ευαγγελία  (δικ/νη)   
 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής 
υπαλλήλου, κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου 
Παρασκευής, υπαλλήλους του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του κου Παπαγεωργίου 
Θεόδωρου, προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας,  του κου Αφαντενού Νικόλαου, υπαλλήλου 
του τμήματος Προμηθειών, του κου  Αλέξανδρου Μπεκιάρη, προϊστάμενου του τμήματος 
παρακολούθησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του κου Περράκη Γεωργίου, 
υπαλλήλου των τεχνικών υπηρεσιών  και του κου Ανθούλα Κυριάκου, προϊσταμένου τμήματος 
καθαριότητας. 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική 
ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη  πέντε  ( 5) κατ’ επειγόντων 
θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, 
με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους 
και τη συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με 
την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 
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Το 1ο
 θέμα (1ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση 
μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή εργασίας 
«Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Πεταλουδών, Ατταβύρου, Καμείρου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 47.000,00 €   

Το 2ο
 θέμα (2

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  

Έγκρισης πρακτικού (οικονομικές προσφορές) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και 
των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου.   

Το 3ο
 θέμα (3ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Απόφαση 
επί της ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων 
πόλεως Ρόδου»,     

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Ανάκληση και ακύρωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 4530/2015 
διακήρυξης για την «παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων 
κοινοχρήστων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ.    

Το 5ο
 θέμα (5ο

 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί Έγκριση 
κατάρτισης των όρων διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για 
την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)   

 Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 
συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, προ της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  
γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                             Απόφ. 239/2016  (Α.Δ.Α: ΩΠΦΦΩ1Ρ-ΑΘ4)   

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις 
πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/52599/29-6-2016)                  

 

       Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/52599/29-6-2016, ως κατωτέρω: 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις   
διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
[Φεκ 87, τεύχος Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και 
διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση και την ανατροπή 
των ποσών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο 
αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 64-7333.0003 

Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία 
του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού 
δικτύου του Δήμου Ρόδου 

 

68.723,26 € 

2 Έργο 15-7311.0002 
Κατασκευή κτιρίου υγείας και πρόνοιας 
στο Φαληράκι 

 

62.080,10 € 

3 Έργο  Συμπληρωματικές εργασίες  
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 15-7331.0035 πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο 
Παστίδας 

4.100,00 € 

4 Έργο 15-7311.0022 

Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου 

 

10.000,00 € 

5 Έργο 
 

15-7331.0018 

Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο 
Δ.Δ. Παραδεισίου 

 

135.405,48 € 

6 Προμήθεια 
 

10-7133.0002 

Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
Ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 
πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 
αναπαραγωγής , cd, dvd, μηχ. 
Καταστροφής εγγράφων ) 

 

20.000,00 € 

7 Προμήθεια 30-7133.0002 

Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
Ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 
πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 
αναπαραγωγής, cd, dvd, μηχ. 
Καταστροφής εγγράφων ) 

 

6.000,00 € 

8 Προμήθεια 70-7133.0002 

Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
Ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 
πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 

 

14.000,00 € 

9 Προμήθεια 
 

10-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

80.000,00 € 

10 Προμήθεια 15-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

8.000,00 € 

11 Προμήθεια 
 

30-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

15.000,00 € 

12 Προμήθεια 35-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

3.000,00 € 

13 Προμήθεια 40-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

5.000,00 € 

14 Προμήθεια 
 

70-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

24.000,00 € 

15 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία 

 

30.000,00 € 

16 Μισθώματα 10-6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων 
ακινήτων 

 

169.744,62 € 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται 
για έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή , όπως επίσης και από αποφάσεις 
αναμορφώσεων προϋπολογισμού .  
 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή 
εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το 
οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για 
συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.  
 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της 

προϊσταμένης λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

  Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει 
απαραιτήτως να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, 
προφορικώς, οι οποίες διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη 
σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να 
εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η 
κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

1 Οδοιπορικά 00-6421 

Έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου  κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη στη Γαλλία από 
7/7/2016 έως 10/7/2016 προκειμένου να 
εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου στα 
εγκαίνια του Μουσείου Cite Internationale 
de la Tapisserie 

1.000,00 € 

2 Οδοιπορικά 00-6421 

‘Έξοδα μετακίνησης της Αντιδημάρχου 
κας Ζωάννου Άννας στη Μήλο 8-

12/7/2016 προκειμένου να συμμετάσχει 
στο 12Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων με θέμα : Πρόληψη και υγεία με 
Πρωταγωνιστές τους Δήμους . 

1.090,00 € 

 

 

                                ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΟΣΩΝ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           
ως κάτωθι: 

1. Προμήθεια 61-7341.0016 

Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 
Κρεμαστής 

5.700,00 € 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτοκόλλου 2/52599/29-6-2016 

· την προφορική εισήγηση του προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων 
προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες 
επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, βάσει 
της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως 
ακολούθως: 
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Έργο 64-7333.0003 

Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία 
του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού δικτύου 
του Δήμου Ρόδου 

 

68.723,26 € 

2 Έργο 15-7311.0002 
Κατασκευή κτιρίου υγείας και πρόνοιας 
στο Φαληράκι 

 

62.080,10 € 

3 
Έργο 

 

 

15-7331.0035 

Συμπληρωματικές εργασίες 
πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο 
Παστίδας 

 

4.100,00 € 

4 Έργο 15-7311.0022 
Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής Ρόδου 

 

10.000,00 € 

5 Έργο 
 

15-7331.0018 

Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο 
Δ.Δ. Παραδεισίου 

 

135.405,48 € 

6 Προμήθεια 
 

10-7133.0002 

Μηχανές γραφείου (μηχαν. Ηχογράφησης 
Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 
αναπαραγωγής , cd, dvd, μηχ. 
Καταστροφής εγγράφων ) 

 

20.000,00 € 

7 Προμήθεια 30-7133.0002 

Μηχανές γραφείου (μηχαν. Ηχογράφησης 
Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 
αναπαραγωγής , cd, dvd, μηχ. 
Καταστροφής εγγράφων ) 

 

6.000,00 € 

8 Προμήθεια 70-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχαν. Ηχογράφησης 
Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 

 

14.000,00 € 

9 Προμήθεια 
 

10-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

80.000,00 € 

10 Προμήθεια 15-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

8.000,00 € 

11 Προμήθεια 
 

30-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

15.000,00 € 

12 Προμήθεια 35-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

3.000,00 € 

13 Προμήθεια 40-7134.0001 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

5.000,00 € 

14 Προμήθεια 
 

70-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 

24.000,00 € 

15 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία 

 

30.000,00 € 

16 Μισθώματα 10-6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων 
ακινήτων 

 

169.744,62 € 

17 Οδοιπορικά 00-6421 

Έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου  κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη στη Γαλλία από 
7/7/2016 έως 10/7/2016 προκειμένου να 
εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου στα 
εγκαίνια του Μουσείου Cite 
Internationale de la Tapisserie 

1.000,00 € 

18 Οδοιπορικά 00-6421 

‘Έξοδα μετακίνησης της Αντιδημάρχου 
κας Ζωάννου Άννας στη Μήλο 8-

12/7/2016 προκειμένου να συμμετάσχει 
στο 12Ο  Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων με θέμα : Πρόληψη και υγεία με 
Πρωταγωνιστές τους Δήμους . 

1.090,00 € 
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ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΟΣΩΝ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ           ως 
κάτωθι: 

1. Προμήθεια 61-7341.0016 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για την βιβλιοθήκη Κρεμαστής 

-5.700,00 € 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 240/2016  (Α.Δ.Α: 7ΤΑΒΩ1Ρ-ΜΡΒ)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  
 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/52722/29-6-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών υπηρεσιών, τμήματος προϋπολογισμού, με αριθμ.πρωτ. 2/52722/29-6-2016, ως 
κατωτέρω: 
ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του 
ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 
διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 
αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 
πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 
εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της 
πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης 
πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 
επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και 
επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και 
έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7335.0005 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του Δημαρχιακού 
Μεγάρου με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση ενέργειας» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.700 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέας τεχνολογίας 
φωτιστικά LED, προς εξοικονόμηση ενέργειας. 
2. Κ.Α 00-6495.0014 και τίτλο «Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθούν Χ.Ε. λογιστικής τακτοποίησης.  
3. Κ.Α 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για την 
πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προβεί σε νομιμοποίηση της λειτουργίας των παιδικών χαρών και 
σε δημιουργία νέων. 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α  70-6264.0001  και τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά 140 €  με μεταφορά ίσου ποσού  από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 
                                                     ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 0619.0007 και τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού δαπάνης 32.074,61 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (Αναγγελία Πίστωσης 67124/24-

06-2016 Τ.Π.& Δανείων). 
 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 1328.0080 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για βιβλιοθήκη Κρεμαστής», προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.700 €, κατά 340 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-

7341.0016 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &  ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1. Ο ΚΑ εξόδου: 61-7341.0016  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
βιβλιοθήκη Κρεμαστής», προϋπολογισμού δαπάνης 5.700 €, διορθώνεται ο τίτλος του σε 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη Κρεμαστής Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» και αυξάνεται η 
πίστωση του κατά 340 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0080 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 213/2016 απόφαση της Ο.Ε, μειώνεται κατά  65.725,39 € και 
το τελικό αποθεματικό είναι 255.879,16 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Προγραμματισμού και οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας, 

της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι το τμήμα προϋπολογισμού έφερε δύο 
συμπληρωματικές εισηγήσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  
προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην 
αρχική εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία. 

Συμπληρωματική εισήγηση 1 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α 10-7134.0003 και τίτλο «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, 
κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, γιατί η υπάρχουσα πίστωση δεν είναι επαρκή για τις ανάγκες του Δήμου. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από την παραπάνω μεταβολή λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/52722/29-06-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 213/2016 
απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  90.725,39 € και το τελικό αποθεματικό είναι 230.879,16 € 

Συμπληρωματική εισήγηση 2 

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Γίνεται η κάτωθι διόρθωση: 
Στην υπ΄αρ. 2/53963/4-7-2016 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας, έγινε για το                                 
ΚΑ 10-7134.0003 και τίτλο  «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» αύξηση του κατά 25.000 €, προκειμένου 
να καλυφθούν επιπλέον προμήθειες σε τηλεπικοινωνιακό υλικό που προέκυψαν έκτακτα, 
διορθώνεται το ποσό της αύξησης του ανωτέρω Κ.Α. σε 37.000 € αντί των 25.000 €. 
Μείωση πιστώσεων: 
Κ.Α Δαπανών 70-7134.0003 με τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων 
για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» κατά 49.000 ευρω με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 
Εισαγωγή Πιστώσεων:   
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ΚΑ 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση των ζημιών 
που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν.Ρόδου & Αταβύρου»» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 49.000€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από την παραπάνω μεταβολή λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/52722/29-06-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 2/53963/4-7-

2016 συμπληρωματική εισήγηση, στην υπ΄αρ. 213/2016 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  
102.725,39 € και το τελικό αποθεματικό είναι 218.879,16 € 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτοκόλλου 2/52722/29-6-2016 

· την προφορική εισήγηση του προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο   αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, 
οικονομικού έτους  2016, με τις συμπληρωματικές εισηγήσεις, ως εξής: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7335.0005 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του Δημαρχιακού 
Μεγάρου με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση ενέργειας» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.700 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέας τεχνολογίας 
φωτιστικά LED, προς εξοικονόμηση ενέργειας. 
2. Κ.Α 00-6495.0014 και τίτλο «Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθούν Χ.Ε. λογιστικής τακτοποίησης.  
3. Κ.Α 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για την 
πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προβεί σε νομιμοποίηση της λειτουργίας των παιδικών χαρών και 
σε δημιουργία νέων. 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  70-6264.0001  και τίτλο «Συντήρηση, Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά 140 €  με μεταφορά ίσου ποσού  από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 
 

                                                       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 0619.0007 και τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού δαπάνης 32.074,61 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (Αναγγελία Πίστωσης 67124/24-

06-2016 Τ.Π.& Δανείων). 
 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 1328.0080 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για βιβλιοθήκη Κρεμαστής», προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.700 €, κατά 340 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-

7341.0016 
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &  ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1. Ο ΚΑ εξόδου: 61-7341.0016  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
βιβλιοθήκη Κρεμαστής», προϋπολογισμού δαπάνης 5.700 €, διορθώνεται ο τίτλος του σε 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη Κρεμαστής Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» και αυξάνεται η 
πίστωση του κατά 340 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0080 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 213/2016 απόφαση της Ο.Ε, μειώνεται κατά  65.725,39 € και 
το τελικό αποθεματικό είναι 255.879,16 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Προγραμματισμού και οργάνωσης κας Κολεζάκη 

Μαρίας, της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι το τμήμα προϋπολογισμού έφερε δύο 
συμπληρωματικές εισηγήσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  
προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην 
αρχική εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία. 

Συμπληρωματική εισήγηση 1 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 10-7134.0003 και τίτλο «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, 
κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, γιατί η υπάρχουσα πίστωση δεν είναι επαρκή για τις ανάγκες του Δήμου. 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από την παραπάνω μεταβολή λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/52722/29-06-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 213/2016 
απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  90.725,39 € και το τελικό αποθεματικό είναι 230.879,16 € 

 

Συμπληρωματική εισήγηση 2 

 

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Γίνεται η κάτωθι διόρθωση: 
Στην υπ΄αρ. 2/53963/4-7-2016 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας, έγινε για το                                 
ΚΑ 10-7134.0003 και τίτλο  «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» αύξηση του κατά 25.000 €, προκειμένου 
να καλυφθούν επιπλέον προμήθειες σε τηλεπικοινωνιακό υλικό που προέκυψαν έκτακτα, 
διορθώνεται το ποσό της αύξησης του ανωτέρω Κ.Α. σε 37.000 € αντί των 25.000 €. 
Μείωση πιστώσεων: 
Κ.Α Δαπανών 70-7134.0003 με τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων 
για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» κατά 49.000 ευρω με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 
Εισαγωγή Πιστώσεων:   
ΚΑ 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση των ζημιών 
που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν.Ρόδου & Αταβύρου»» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 49.000€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  321.604,55 € και μετά από την παραπάνω μεταβολή λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/52722/29-06-2016 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 2/53963/4-7-

2016 συμπληρωματική εισήγηση, στην υπ΄αρ. 213/2016 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  
102.725,39 € και το τελικό αποθεματικό είναι 218.879,16 € 
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ΘΕΜΑ 3ο 
                                                            Απόφ. Αρ. 241/2016  (Α.Δ.Α: 6ΓΩ3Ω1Ρ-8Ρ6) 

Αίτημα μείωσης μισθώματος κενωθέντος περιπτέρου (αίτημα του κου Βολονάκη 
Κωνσταντίνου ο οποίος συνεχίζει την μίσθωση του περιπτέρου της αρχικής δικαιούχου κας 
Κακουλάκη Ναυσικάς)    
 

(Εισήγηση Tμήματος Προσόδων, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/48164/15-6-2016 και γνωμοδότηση Νομ.Συμβούλου με αριθμ.πρωτ. 45839/8-6-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/48164/15-6-2016, ως κατωτέρω: 
ΘΕΜΑ: αίτημα μείωσης μισθώματος κενωθέν περιπτέρου. 

Σας στέλνουμε την αίτηση αρ. 21012/23-3-2016 και τα σχετικά έγγραφα του κ.Βολονάκη 
Κωνσταντίνου του Ιωάννη ο οποίος συνεχίζει την μίσθωση του περιπτέρου τα αρχικού δικαιούχου 
Κακουλάκη Ναυσικά με την οποία ζητά την μείωση του μισθώματος από 1.800,00 € καθώς και 
την υπ΄αριθμ. 45839/8/6/2016 γνωμοδότηση του Νομικού μας συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ.   

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας 

 ΘΕΜΑ: Αίτημα μείωσης μισθώματος κενωθέντος περιπτέρου. 

Σχετ.: Υπαριθμ. πρωτ. 2/39351/20-5-2016 έγγραφο της Ο.Υ. (Δ/νσης Προσόδων)  
Με την υπαριθμ. υπαρ. πρωτ. 2/23248/23-3-2016 αίτησή του ο Κων. Βολονάκης, ως μισθωτής 

του «κενωθέντος» λόγω θανάτου (την 21-12-2015) της δικαιούχου Ναυσικά Κακουλάκη περιπτέρου 
στην οδό Ν. Πλαστήρα αρ. 16 της πόλεως Ρόδου (Ακταίον), δυνάμει του από 3-12-2011 μεταξύ τους 
συμφωνητικού, διάρκειας μέχρι 31-12-2018, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσόν των 1.800€ για το 
διάστημα 1-1-2015/31-12-2016 και το ποσόν των 2.000€  για το διάστημα 1-1-2017/30-12-2018, που 
με την διάταξη του άρθρ. 76 περ. 7 του Ν. 4257/2014 αναγγέλθηκε στον Δήμο και  καταβάλλεται 
στον Δήμο μέχρι την λήξη της, ζητά «να εξετάσετε την περίπτωση μείωσης του μηνιαίου μισθώματος 
…………. (επειδή) το ύψος του μισθώματος είναι υπερβολικό και αδυνατώ να ανταπεξέλθω.». 

Η μόνη δυνατότητα που έχει ο Δήμος, οιονεί εκμισθωτής της προκείμενης μίσθωσης, είναι η 
εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ειδικότερα : 

Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 ορίζεται ότι : «Με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που 
εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής 
αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το 
μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται 
βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα 
έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον 
συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας 
παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.».  

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι προϋποθέσεις για μείωση μισθώματος είναι : 
1. Η σύμβαση εκμίσθωσης να έχει συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010,  
2. Σχετική αίτηση του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι  
3. Το μίσθωμα να μην είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς.  
4. Το ποσοστό της μείωσης να καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών 

συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που 
καταβάλλεται.  

5. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος αλλά δύναται να ανανεώνεται με 
όμοια απόφαση του συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες 
οικονομικές συνθήκες.  

Στην παραπάνω διάταξη υπήχθησαν και οι μισθώσεις προσοδοφόρων ακινήτων (μεταξύ των 
οποίων και οι μισθώσεις κυλικείων κατά την ρητή διατύπωση της υπαρ. 35 και με αρ. πρωτ. 23307/6-

6-2014 εγκυκλίου Υπ.Εσ.) με το άρθρο 45 παρ.1 Ν.4257/2014, το οποίο ορίζει ότι: 
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"1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 υπάγονται, 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας μισθώσεις ακινήτων, που 
εκμισθώνουν οι Δήμοι και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων 
προσοδοφόρων ακινήτων κατά την έννοια των άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί για μείωση μισθωμάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ν. 4071/2012 θεωρούνται νόμιμες". 

Η έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου είναι η ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, δηλαδή 
η 14-4-2014 (ΦΕΚ Α!93/14-4-2014). 

Στην προκείμενη υπόθεση η παραπάνω αίτηση του μισθωτή με το προαναφερόμενο με 
υπογράμμιση περιεχόμενό της στηρίζεται μεν στον νόμο και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. 
στο οποίο και πρέπει να την παραπέμψει η υπηρεσία σας, συνοδευόμενη από την παρούσα, αλλά για 
την καθ΄ ολοκληρίαν ή μερικά κατά την κρίση του Δ.Σ. αποδοχή  της πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα 
ακόλουθα : 

Δεν είναι δυνατή η αναδρομική εφαρμογή της όποιας μείωσης που τυχόν θα αποφασιστεί, ούτε 
η χρονική διάρκεια της μείωσης μπορεί να υπερβαίνει το έτος. 

Συνεπώς εφόσον κριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 
Δ.Σ. ότι με την κρινόμενη αίτηση προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι (που κατά την άποψή 
μας δεν υπάρχουν) και επιπλέον θεωρηθεί ότι το καταβαλλόμενο ήδη μίσθωμα δεν είναι χαμηλό 
σύμφωνα με τις τιμές αγοράς θα καθοριστεί αιτιολογημένα το ποσοστό της μείωσης (μέχρι 20%) και 
χρονική διάρκεια εφαρμογής της (μέχρι ένα έτος).   

Παρακαλούμε για την εισαγωγή στο Δ.Σ. για την απόφασή του. 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/48164/15-6-2016 

· την εισήγηση αριθμ.45839/8/6/2013 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Στάγκα 
Εμμανουήλ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Διαβιβάζει την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
με αρ. πρωτοκόλλου 2/48164/15-6-2016, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου το οποίο, 
σύμφωνα με την αριθμ.45839/8-6-2013 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, είναι αρμόδιο να 
αποφασίσει για την μείωση ή όχι του ενοικίου.  

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                                           Απόφ. Αρ. 242/2016  (Α.Δ.Α: 6Τ5ΟΩ1Ρ-Ζ6Ω) 

Έγκριση σχετική δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής 
τιμολογίων παγίων προκαταβολής, τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου.  
  

(Εισήγηση Tμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/52519/29-06-2016 ) 

 

  Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/52519/29-06-2016, ως 
κατωτέρω: 
 Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή τιμολογίων 
πάγιας προκαταβολής. 
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    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής 

    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που εκδόθηκαν 
για έκτακτες ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.589(3/6/2016)  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-6662.0002 

  

   396,80 

 Δ.Α.Τ.2761(8/6/16)  ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   399,28 

 ΤΙΜ.ΠΩΛ.Δ.Α.6662 

(8/6/2016) 

 ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 
Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

   390,04   

 ΤΙΜ.6679(15/6/16)   ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 
Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

 

70-6672.0008 

 

   390,04 

 ΤΙΜ.9175(15/6/16) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

 

70-6672.0008 

      

   334,80 

ΤΙΜ.9176(15/6/16) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   391,84 

ΤΙΜ. 2026(17/6/16) ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ Ε.Α.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

 

70-6672.0008 

 

   390,00   

 ΤΙΜ.Δ.ΑΠΟΣΤ.18098 

(22/06/2016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΨΙΝΘΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   398,97 

 

ΤΙΜ.8544(28/6/16) 
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ- 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
      ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΩΝΑΣ   

 

70-6671.0004 

  

  360,00 

ΤΙΜ.17536(15/6/16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

   396,80 

ΤΙΜ.47304(29/6/16) ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

   372,00 

ΤΙΜ.15(24/06/2016) ΜΑΝΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6662.0002 

 

  391,84 
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ΤΙΜ.6729(29/6/16) ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 

Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

  390,04 

ΣΥΝΟΛΑ     5.002,45 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω 
παραστατικά δαπανών.     
             

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα και του 

προϊσταμένου τμήματος προμηθειών κου Αντωνάτου Γεράσιμου) 

  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, τμήματος 

Προμηθειών  με αρ. πρωτοκόλλου 2/52599/29-6-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού 
ποσού 5.002,45€, από τους υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Ρόδου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/52519/29-06-2016, για την έκδοση ισόποσων χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, 
ήτοι: 
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Σ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.589(3/6/2016)  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-6662.0002 

  

   396,80 

 Δ.Α.Τ.2761(8/6/16)  ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-6671.0004 

 

   399,28 

 ΤΙΜ.ΠΩΛ.Δ.Α.6662 

(8/6/2016) 

 ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 
Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

   390,04   

 ΤΙΜ.6679(15/6/16)   ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 
Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

 

70-6672.0008 

 

   390,04 

 ΤΙΜ.9175(15/6/16) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

 

70-6672.0008 

      

   334,80 

ΤΙΜ.9176(15/6/16) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

 

70-6672.0008 

 

   391,84 

ΤΙΜ. 2026(17/6/16) ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ Ε.Α.Ε. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6672.0008 

 

   390,00   
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 ΤΙΜ.Δ.ΑΠΟΣΤ.18098 

(22/06/2016) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ. ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΨΙΝΘΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   398,97 

 

ΤΙΜ.8544(28/6/16) 
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ
- 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Ο.Ε. 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
      ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΩΝΑΣ   

 

70-6671.0004 

  

  360,00 

ΤΙΜ.17536(15/6/16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

   396,80 

ΤΙΜ.47304(29/6/16) ΥΙΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ 

 

70-6662.0002 

 

   372,00 

ΤΙΜ.15(24/06/2016) ΜΑΝΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6662.0002 

 

  391,84 

ΤΙΜ.6729(29/6/16) ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ 
Ε. ΟΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

 

70-6672.0008 

 

  390,04 

ΣΥΝΟΛΑ    5.002,45 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 243/2016  (Α.Δ.Α: ΩΒΤ9Ω1Ρ-Μ5Ξ) 

Ανάκληση της 191/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και εκ νέου  έγκριση 
πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πρόχειρου 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016»   
 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/41775/26-05-

2016) 

        

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το έγγραφο 44885/23-6-2016 της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  όπου επιστρέφεται η απόφαση 191/2016 της Οικονομικής 
Επιτροπής λόγω έλλειψης α) οι κανόνων δικαίου (νόμοι, διατάγματα κτλ) βάσει των οποίων 
λήφθηκε η απόφαση και β)  δικαιολογητικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης και την 
εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 
2/41775/26-5-2016, ως κατωτέρω: 

 Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 
επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016(κωδ. 

30-6262.0004)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 

«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016(κωδ. 30-

6262.0004)» 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 26 Μαΐου  2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9η

 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του 
διαγωνισμού «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016» 
αποτελούμενη από τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

          προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, 

Αφάντου, Αρχαγγέλου, έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.800,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο 
οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 145/2016 της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1343/2016 Απόφαση του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση 
στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 19/05/2016 με την περίληψη του 
διαγωνισμού 2/38606/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα 
την λήξη επίδοσης των προσφορών την  9η

 πρωινή στις 26/05/2016,  προσήλθαν  να καταθέσουν 
προσφορά οι εξής εταιρίες: 
1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 

3. Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η

 πρωινή στις 
26/05/2016), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους των προσφορών των συμμετεχόντων 
όπου διαπίστωσε ότι  οι εταιρείες ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν 

είχαν τον επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό που όριζε η διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα: 
Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ προσκόμισε άδεια ακτοκαθαριστή μόνο για ένα μηχάνημα, ενώ για το 
δεύτερο που ζητούσε η διακήρυξη, είχε άδεια αγροτικού μηχανήματος. Επίσης ενώ η διακήρυξη 
ζητούσε «προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης από 70 μέχρι 100hp» αυτός κατάθεσε 
προσφορά για προωθητή γαιών ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης 120hp. 

Η εταιρεία Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσκόμισε προσφορά αντί για «προωθητή γαιών 
ερπυστριοφόρο ιποδύμαμης από 70 μέχρι 100hp», φορτωτή εκσκαφέα. Επίσης αντί για φορτηγό 
με γάτζο κατάθεσε προσφορά για φορτηγό χωρίς γάτζο.  
Κατόπιν τούτου, οι εν λόγο εταιρείες δεν περνάνε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
Η επιχείρηση ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  είχε όλα τα δικαιολογητικά που όριζε η 
διακήρυξη καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό με αποτέλεσμα να περάσει στο επόμενο στάδιο 
του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

ΈΚΠΤΩΣΗ % 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ   

27.196,20 33.451,33 13% 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Να γίνει δεκτή η προσφορά της επιχείρησης ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ καθώς 
είναι χαμηλότερη από την τιμή της μελέτης και τις τιμές που δόθηκαν για παρόμοιο διαγωνισμό 
το έτος 2015 (ενδεικτικός προϋπολογισμός 52.200,00 ευρώ με ΦΠΑ, τιμή προσφοράς με ΦΠΑ 
51.678,00 - μειοδότης ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ) . 
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Β) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην εταιρεία 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  ως μειοδότης με τιμή έκπτωσης 13% ήτοι με 
ΦΠΑ 23%, 33.451,33€». 

 

 (Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ακολουθεί συζήτηση, η οποία καταγράφεται παρακάτω: 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας εξηγήσω λιγάκι επειδή το έψαξα αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε, 
τυπικά να μειώσουμε την όποια σύμβαση σαν επιτροπή, νομικά. Και αν κάπου κάνω 
λάθος να με διαψεύσει  η Νομική Υπηρεσία, αυτά έχουμε συνεννοηθεί  με το τμήμα 
Προμηθειών. Όμως κατά τη φάση της διαπίστωσης των εργασιών.  Δηλαδή, εσύ κάνεις 
ένα έργο θα διαπιστώσει  ότι έκανε εργασίες σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ύψος ή θα 
γίνει η απαιτούμενη περικοπή . Θέλω να πω δηλαδή ότι εσύ δεν μπορείς σε ένα 
διαγωνισμό που έχει ήδη γίνει για ένα φυσικό αντικείμενο Χ να έρθεις και να πεις στον 
εργολάβο  χ-3 ή χ-5 εκτός εάν ακυρώσεις παντελώς για κάποιο λόγο αυτόν το διαγωνισμό 
και επαναπροκηρύξεις νέο.  Είναι μία σκέψη αυτή. Άρα λοιπόν  τι κάνουμε για να 
είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας και με αυτά που έχετε  πει.  Δεν αμφιβάλλω 
καθόλου.  Λέω το εξής:  Κάντε το διαγωνισμό γιατί π.χ στις άλλες περιοχές είναι 
ακαθάριστα δεν έχουν καθαριστεί, στις άλλες περιοχές που περιλαμβάνει η μελέτη αυτή 
και η επιτροπή πολύ απλά παραλαβής του έργου θα πιστοποιήσει  την ανάλογη φερ’  
ειπείν ότι έκανες το 50 % του έργου και για το 50% θα πληρωθείς . Καλά δεν τα λέω? 

ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΘΑ παραλάβει τις εργασίες τις απαραίτητες μετά από 
πιστοποίηση του επιβλέποντα μηχανικού και επομένως και το αντίτιμο θα είναι θα 
ανταποκρίνεται στις εργασίες  που έχει κάνει. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ: Δηλαδή αποφασίσανε να κάνουμε ένα 
διαγωνισμό, ο οποίος δεν υφίσταται. Βγάζουμε διαγωνισμό για τις παραλίες ενώ έχουν 
τοποθετηθεί ομπρελοκαθίσματα σε ποσοστό πάνω από 60% , 70% τόσο των  Καλυθιών , 
Αφάντου τόσο του Αρχαγγέλου . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγιναν δηλαδή και στον Αρχάγγελο εργασίες; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ: Δηλαδή στην Τσαμπίκα έχουν τοποθετηθεί 
ομπρέλες. Έχουν τοποθετηθεί στο Φαληράκι . Στο Φαληράκι τις παραλίες τις φτιάξαμε  
με ίδια μέσα ο Δήμος. Το έχω πει στην Οικονομική Επιτροπή. Το πρόβλημα το οποίο 
είναι αρνητική ψήφος η δική μου είναι ότι στο διαγωνισμό λέει το 50% της σύμβασης 
δηλαδή θα πάει να δουλέψει  10 ημέρες και θα πάρει 16-17.000€. Δηλαδή αν είναι το 
20% των εργασιών. Αν η επιτροπή παραλαβής πιστοποίηση το 20% των εργασιών πόσα 
θα τον πληρώσουμε . Η σύμβαση είναι 34.000€ με το ΦΠΑ. Στην Τσαμπίκα έχουν 
τοποθετηθεί ομπρέλες, στο Φαληράκι έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες. Ποιες εργασίες θ 
εκτελεστούν; Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να ψηφίσουμε κατακύρωση του διαγωνισμού. 
Των πρακτικών. Η ψήφος η δική μου είναι αρνητική.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: O Κ. Παρδαλός ερώτηση; 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Θα ήθελα να πω παρ’ ότι είμαι αναπληρωματικό μέλος ότι 
συμφωνώ με το συνάδελφό μου τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνου, διότι οι εργασίες δεν 
νομίζω να έγιναν και καν. Καθόλου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Τσαμπίκα και στα Στεγνά έχουν καθαριστεί από εμάς.  
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Από τους ομπρελλάδες από τους ιδιώτες . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν παράπονα; 
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ:  Όχι, αφού δουλεύουν κανονικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στ’ Αφάντου υπάρχει παράπονο ότι δεν είναι καθαρισμένη η παραλία. 
Θέλετε λοιπόν, να τον ακυρώσουμε το διαγωνισμό. Εγώ είπα το εξής: Δεν διαφωνώ μαζί 
σας. Κανένα πρόβλημα. Εγώ ρώτησα γιατί γύρισε πίσω το θέμα, και η απάντηση ήταν 
«Νομικά πάντα μιλάω  δεν μπορείς να κάνεις ένα διαγωνισμό για ένα φυσικό αντικείμενο 
100€ να γίνετε ο διαγωνισμός και ξαφνικά να του λες ότι έλα να κάνεις 20€». Δεν γίνεται 
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αυτό. Διότι η έκπτωση δεν είναι ανάλογη του 20 είναι του 100. Και είπα να βγει ξανά ο 
διαγωνισμός και να εκτελεστούν οι εργασίες εκεί που δεν έχουν γίνει και στα Αφάντου, 
στα κενά από εδώ και εκεί. Και να πιστοποιηθεί η εργασία στο ύψος που θα γίνει. Τώρα, 
εάν υπάρχει τρόπος ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναδημοπράτησης….. 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Άλλο είναι το ερώτημα Πρόεδρε. Λέει ο Δώρος, αν μου 
επιτρέπεις ότι αν έχουμε συμβατική υποχρέωση το 50% και η μελέτη έλεγε 30 οι 
εργασίες του είναι 10, μην τυχόν δουλέψει για 10 και πληρώσουμε για 15. 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ: Μία ερώτηση, διορθώστε με γιατί μπορεί να κάνω λάθος.  Έρχεται 
σήμερα ένα θέμα πρακτικό διενέργειας δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού. Δηλαδή 
έχουμε φθάσει στο διαγωνισμό και εμείς απλά καλούμαστε να εγκρίνουμε το πρακτικό, 
το οποίο αν δείτε στο εισηγητικό μέρος , έχει φτιαχθεί η μελέτη έχει περάσει από την 
Οικονομική Επιτροπή και υπάρχει απόφαση το υ Δημάρχου για τη δημοσίευση και τα 
λοιπά και τα λοιπά , έχει γίνει όλη η διαδικασία και ερχόμαστε τώρα εμείς αντί να 
εγκρίνουμε το πρακτικό να κάνουμε τι; Είναι σαν αυτοκαταργούμαστε εμείς και να πούμε 
ότι κακώς έγινε ο διαγωνισμός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μισό λεπτό. Μπορώ να σας δώσω τη λύση. Και οι δυο πλευρές έχουν 
δίκιο. Η μία πλευρά λέει αφού ρε φίλε ήθελες να καθαρίσεις  με ίδια μέσα την παραλία 
γιατί έβγαζες το διαγωνισμό; Στο δεύτερο κομμάτι, λες εσύ επειδή άργησα πήγα και 
καθάρισα άρα το φυσικό αντικείμενο είναι λιγότερο του 50. Η πρότασή μου είναι η εξής: 
μα δεν γράφεις μέσα που θα πάει ή τι θα κάνει. Ούτε είχε προδιαγράψει που θα πάει. 
Μέχρι το 50 της εκατό να πάνε να καθαρίσουν παραλίες στην περιοχή αυτή που 

αντικειμενικά έχουν θέμα. Π.Χ. η παραλία στα Αφάντου είναι ακαθάριστη. Είναι μεν τα 
πόστα αλλά είναι διαφορετικής υφής του φαληρακίου. Να πάει και στα Στεγνά ας πάει 
και στο χαράκι.  
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δεν γίνεται αυτό κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισηγούμαι την ψήφιση. Εγκρίνεται μειοψηφούντος του Αντιδημάρχου κ. 
Κωνσταντίνου και της κ. Ατσίδη. Πέντε ψηφίζουν τη ψήφιση και 2 να μην γίνει.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, τμήματος 

Προμηθειών  με αρ. πρωτοκόλλου 2/41775/26-5-2016 

· το αριθμ. 44885/23-7-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
· Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 
· Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 

· Το Ν. 3979/2011 το  άρθρο 61 παρ.1  
· Το Ν.3863/2010 

· Το ΠΔ 113/2010 

· Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ 
και 13 εδαφ.VIII). 

· Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
· Τον προϋπολογισμό του Δήμου (κωδ. 30-6262.0004). 

· Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσιών.  
· Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
· Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία, 
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 Παρόντες ψήφισαν ο κος Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος, ο κος Παρδαλός Στέργος και η κα Ατσίδη 
Ελπίδα 

  

1. Ανακαλεί την 191/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  
2. Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, 
έτους 2016». 

3. Κατακυρώνει την παροχή υπηρεσίας του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία 
«Αντωνάκης Κ. Βασίλειος Μιχαήλ» ως μειοδότης με τιμή έκπτωσης 13%  ήτοι με 
ΦΠΑ,  33.451,33 Ευρώ 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
                                                      Απόφ. Αρ. 244 /2016  (Α.Δ.Α: 6ΨΠΓΩ1Ρ-ΜΝ1) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ειδών ατομικής  προστασίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, έτους 2016 του δήμου Ρόδου»   

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/52471/29-06-

2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών  με αριθμ.πρωτ. 2/52471/29-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών   του Ανοικτού  διαγωνισμού     για τη    «προμήθεια     << 
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ>>  έτους 2016              
   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου πρακτικού της επιτροπής του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια  « ειδών ατομικής προστασίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού >>  έτους 2016  του  Δήμου Ρόδου 

Συνημμένα : 
1 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για προμήθεια  « ειδών ατομικής προστασίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού >>   έτους 2016 του Δήμου Ρόδου. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου) 

                                                         

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό      για την προμήθεια «μέσων ατομικής 
προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 

 

Στη Ρόδο στις 24 Ιουνίου   2016 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 το πρωί, στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών,   συνήλθε η Επιτροπή  η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής και 
αξιολόγησης  διαγωνισμών προμηθειών    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την 
προμήθεια << μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 
Ρόδου έτους  2016>>  ενδεικτικού προϋπολογισμού  139.489,63 €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών  όπως περιγραφόταν στη 
μελέτη.  
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· Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 169/2016 πέρασε στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 33510 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΤΕΜ 11220 1,86 € 20.869,20   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC ΤΕΜ 5500 1,64 € 9.020,00   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 2300 1,76 € 4.048,00   

4 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 3500 0,49 € 1.715,00   

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100 ΤΕΜ 200 5,59 € 1.118,00   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 20 7,94 € 158,80   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ άσφαλτος ΤΕΜ 10 7,94 € 79,40   

8 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΜ 35 13,13 € 459,55   

9 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜ 103 7,38 € 760,14   

10 ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES  ΤΕΜ 77 7,45 € 573,65   

11 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 451 

 

10,91 € 4.920,41   

12 ΑΣΠΙΔΙΟ ΤΕΜ 280 22,35 € 6.258,00   

13 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜ 35 

 

62,58 € 2.190,30   

14 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 10 22,35 € 223,50   

15 

ΑΣΠΙΔΙΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
GOGGLES  ΤΕΜ 5 

 

 

9,18 € 45,90   

16 

ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 14 

 

6,33 € 88,62   

17 

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΕΜ 2000 

 

1,64 € 3.280,00   

18 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 
Ρ3 ΤΕΜ 285 

 

18,63 € 
5.309,55   

19 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 ΤΕΜ 35 

 

 

117,71 € 4.119,85   

20 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 221 2,91 € 643,11   

21 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 229 14,45 € 3.309,05   

22 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 11 10,68 € 117,48   

23 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜ 10 

 

5,93 € 59,30   

24 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΤΕΜ 292 9,24 € 2.698,08   

25 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΕΜ 127 33,82 € 4.295,14   

26 ΑΡΒΥΛΑ ΤΕΜ 263 24,44 € 6.427,72   

27 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΤΕΜ 35 46,94 € 1.642,90   

29 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΤΕΜ 500 0,27 € 135,00   

30 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΤΕΜ 21 19,12 € 401,52   

31 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 100 18,97 € 1.897,00   

32 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ 195 23,84 € 4.648,80   

33 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜ 208 4,32 € 898,56   

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       92.411,53  € 
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· Η προσφορά της εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 33510είναι μοναδική γίνεται δε 
αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης και μάλιστα με ποσοστό 
περίπου 18,50%. 

· Επίσης η επιτροπή ζήτησε από την εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποστείλει συμβάσεις που 
έχει υπογράψει με άλλους φορείς του δημοσίου για παρόμοια είδη. 

· Η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ απέστειλε συμβάσεις που είχε υπογράψει με το Δήμο Αχαρνών και Δήμο 
Περιστερίου στις οποίες φαίνεται ότι σχεδόν σε όλα τα είδη οι τιμές που προσέφερε στο 
Δήμο μας είναι χαμηλότερες. 

· Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία η προσφορά που κατατέθηκε είναι  
συμφέρουσα για το Δήμο όπως ορίζει το άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << μέσων 
ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους  2016 >> 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
 

· Να κάνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό  

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια για τα μέσα ατομικής προστασίας  στην εταιρεία 
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
ποσό 92.411,53 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 114.590,30 με Φ.Π.Α. 24%   

 

 (Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου,   με αρ. πρωτοκόλλου 2/52471/29-06-2016 

• το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

• στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

• στο Π.Δ. 60/07  
• και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 

Β'/23-3-1993). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

    Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια «ειδών 
ατομικής  προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού, έτους 2016 του δήμου Ρόδου»   
1. Κατακυρώνει την προμήθεια για τα μέσα ατομικής προστασίας  στην εταιρεία BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσό 92.411,53 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 114.590,30 με Φ.Π.Α. 24%   

 

ΘΕΜΑ 7ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 245/2016  (Α.Δ.Α: ΩΣΩΠΩ1Ρ-ΙΝ3) 

Κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
«προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 163.410,00 ευρώ με ΦΠΑ.    
 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51479/24-06-

2016) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών  με αριθμ.πρωτ. 2/51479/24-06-2016, ως κατωτέρω: 
Θέμα :  Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016. 
  

Παρακαλώ να προβείτε στην διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 
στους Κ.Α. -7133.0002, -7134.0001 που αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 
 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

10-7133.0002 20.000,00 

30-7133.0002 6.000,00 

70-7133.0002 14.000,00 

10-7134.0001 80.000,00 

15-7134.0001 8.000,00 

30-7134.0001 15.000,00 

35-7134.0001 3.000,00 

40-7134.0001 5.000,00 

70-7134.0001 24.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 175.000,00 

 

Παρακαλώ να προβείτε στον καθορισμό των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου, 
έτους 2016. 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου)                                        

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
· την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου,   με αρ. πρωτοκόλλου 2/52479/24-06-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
     

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του  ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 ως 
κάτωθι:  
   

ΘΕΜΑ :   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ΓΙΑ 
ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 
ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

Έχοντας υπ όψιν : 
· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των 

ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 
( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 

· Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)  

· Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τa Άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/8-  6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Το Π.Δ. 113/2010 

· Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007) 

· Το Ν. 3858/2010 ( Νόμος Καλλικράτη) 
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· Το Ν. 3310/2005 <<μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων>> 

· Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 

· Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

· Το Ν. 4281/2014 (160 Α) <<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας , 
οργανωτικά θέματα Υπουργειού Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

· Το Ν. 4205/2013 (242 Α) <<Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις >> 

· Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους Κ.Α. -7134.0001, -7133.0002 στους 
οποίους προβλέπεται πίστωση 175.000,00€. 

· Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  
· Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδοθούν 

· Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

· Την απόφαση 245/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την 
ανωτέρω προμήθεια. 

· Την απόφαση ………/2016 της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη 
μελέτη και κατάρτισε τους όρους για τη προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου 
Ρόδου. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

  Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά 
την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και μηχανών 
γραφείου. Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού   163.410,00€ (με  Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, όπως αναφέρονται στην 
μελέτη διαγωνισμού. 
 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών,  όπως αναφέρονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο ημερών από την 

ημερομηνία  της τελευταίας  δημοσίευσης της  περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο , 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και 
στη σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός CPV 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

   30000000-9 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 
4.Ενώσεις προμηθευτών 

 Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου.  
 

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»,την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
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τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. 

προθεσμίες κλπ),πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε 
περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
(Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται 
 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 2.635,65€,  ισχύουσα ένα μήνα 
μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016)   

Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 
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·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της 

αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (EE C 

195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης 

αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει 

τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος 

όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και 

ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 
 

Γ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
· Δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

Δ 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα 

οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 

μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο 

οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την 

θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 
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Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) 

και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Δ 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 

1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, 

το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος. 
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 
τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα.  
Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης  
Ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 
αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 
ΙΑ) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο 
το προσωπικό της επιχείρησης. 
ΙΒ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της 
αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  
3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες.  
Β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
Γ) Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να 
φέρουν υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να 
προσκομίζεται το ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα 
αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων εκπροσωπών τους. 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α)    Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  
στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά  τους υποβάλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
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- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, 
όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, 
είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση 
που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού δεν υποβληθούν ή δεν είναι 
έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και 
συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-

1993).
1 

                                                 
1 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμωςτη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας της 

προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 

6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν 

τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  
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2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

2.(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με 
την παρ.Α3(β) της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 
Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445  

πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας και είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονομικό φορέα  (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

II. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί 
από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία 
θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.2 

 

2.(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

                                                 
2
 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 

από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και 

ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε περίπτωση όπου τα 

στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, 

η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά 
που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η 
αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 
προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών που υποβάλουν προσφορά για 
το σύνολο της προμήθειας του Δήμου ή για κάθε ομάδα χωριστά με την απαραίτητη προϋπόθεση 
η προσφορά να περιέχει όλα τα είδη της ομάδας όπως περιγράφονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης . 

Τιμές: 

θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται στη 
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας χωριστά όπως περιγράφονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης . 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την 
ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την 
οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την 
Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016. Η 
πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση 
των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι  ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση για 
φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με το κόστος 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

4.1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειμένου να αξιολογηθούν. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

4.3)Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 
31/12/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 

7. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
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ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα 
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014.  
 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι …………………….  και ώρα 10:00 
π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί 
(υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.3

 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης  προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του 
συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, 
η υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που  

τους ορίζονται. 
 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με  τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών 
της κάθε ομάδας χωριστά    και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε 
προμηθευτές θα γίνεται  κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ 
ισοδύναμων προσφορών ή θα  διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή 
διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται 
οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 
σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 
αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας. 
β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 
γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων                                        
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  
δ) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά 
συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο 
αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας 
και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  
θ. Τον τρόπο πληρωμής. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ια.Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' 
αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 
Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  
παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο.  

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 31/12/2016 και μπορεί με την 
σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών να παραταθεί έως τις 30/04/2016. 
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής ως 

ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της 

διακήρυξης έως την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το 

διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε 

περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 

μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

του αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει 

την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά 

αποφασίζει. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου 

Νόμου. 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το Δήμο Ρόδο οι ποσότητες των υλικών  θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2016. Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται 

να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

αλλά όχι και  λιγότερο από το 70% .  

Η παράδοση του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 

προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα εφάπαξ με βάση τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα 
πληρώνεται αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και αφού 
συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου . 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) 
"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το 
νόμο. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 
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2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες 

πανελλήνιας κυκλοφορία , σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες,  σε μία (1) 

εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

4. Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με 

την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας 

ανάθεσης, για προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον 

αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 

 

 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του 

Π.Δ.60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , όπως ισχύουν. 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

     Η μελέτη αφορά την προμήθεια  μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών   
του Δήμου Ρόδου. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ως άνω  μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των  €163.410,00 με  
Φ.Π.Α. 24%, και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ185/Β/93). 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ι) ΓΕΝΙΚΑ 

 Όλα τα είδη πρέπει να είναι  καινούργια, αμεταχείριστα, μη ανακατασκευασμένα, να 
έχουν πιστοποίηση CE  και να είναι σύγχρονης  τεχνολογίας. Οι Η/Υ  μπορεί  να  είναι  
συναρμολογημένοι στην Ελλάδα  ή στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα 
διαθέτουν  πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια 
σύνδεσης με τους Η/Υ.  Τα  υπόλοιπα  είδη πρέπει να  έχουν κατασκευαστεί  το πολύ πριν  δύο 
έτη. Παρακάτω ακολουθούν τα  επιθυμητά  τεχνικά και κατασκευαστικά  στοιχεία  για κάθε 
είδος.  

Οι κατωτέρω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές. Προσφερόμενα είδη που δεν τις 
πληρούν θα αποκλείονται ως απαράδεκτα. Μόνο στην περίπτωση που για κάποιο είδος καμία από 
τις προσφορές δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να 
κάνει αποδεκτές προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να τις 
αξιολογήσει. Σε περίπτωση που έστω και μια προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τότε 
όσες δεν τις καλύπτουν αποκλείονται ως μη αποδεκτές. 
ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Α 
Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Κουτί Μέγεθος: MIDI Tower ATX 

Θέσεις περιφερειακών: 2 τουλάχιστον συσκευές 5.25", 2 τουλάχιστον  
συσκευές 3.5" (η μία τουλάχιστον με έξοδο στην πρόσοψη) 
Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες: εμπρός και  πίσω  
Θέσεις επέκτασης: 3 

Θύρες σύνδεσης περιφερειακών πάνω στο κουτί: 1ΧUSB 2.0, 1XUSB 3.0 , 1X 
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Audio Set τα οποία θα είναι συνδεδεμένα εσωτερικά στη μητρική κάρτα. 
1 Ανεμιστήρας 120mm. 

Τροφοδοτικό Τύπος τροφοδοτικού: ATX 

Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 600W 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:  2 Bύσματα τροφοδοσίας περιφερειακών (molex), 
2 βύσμα τροφοδοσίας SATA, 1 βύσμα τροφοδοσίας ATX μητρικής (20pin + 
4pin), 1 βύσμα τροφοδοσίας επεξεργαστή, 1 βύσμα PCI-e 

Επεξεργαστής Intel Core i3 (Socket  LGA 1150)  3.5 GHz ή καλύτερος. 

Μητρική πλακέτα Socket 1150 για τον i3  
Θύρες επικοινωνίας –Υποδοχές επέκτασης :  
1 x PCI Express 3.0 x16,  

τουλάχιστον 1 x PCI, 

2 USB 2.0 ports και υποδοχές  
2 USB 3.0 ports και υποδοχές  
1 x DVI 

1 X D-Sub(VGA) 

1 x LAN (RJ45) Gigabit 

1 x CPU Fan connectors (4-pin),  

1 x Chassis Fan connector (4-pin),  

1 x Power Fan connector (3-pin) 

Audio (Speaker Out, Line In, Mic In) – στην περίπτωση που το σύστημα ήχου 
είναι ενσωματωμένο στη μητρική. 

Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA 

Υποδοχές μνήμης: 2 x dual channel DDR3 1600/1333/1066 και μέχρι 16GB. 
Μνήμη 4096 MB RAM  DDR3 1600 MHz σε διάταξη 2Χ2048 MB με εγγύηση 

lifetime 

Δίσκος 500 GB τουλάχιστον, πρωτόκολλο σύνδεσης SATA 6 Gbps, ταχύτητα 
περιστροφής τουλάχιστον 7.200 rpm, μνήμη buffer 16 MB τουλάχιστον. 

Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική 

 

Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική 

DVD-RECORDER Εσωτερικό  
 

Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 κάρτα δικτύου (μπορεί να είναι ενσωματωμένη 
στη μητρική) 

Mouse Αριθμός πλήκτρων: Δύο 

Ροδέλα: Μία ροδέλα με τις βασικές λειτουργίες. 
Σύνδεση: USB 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οπτικός αισθητήρας για απρόσκοπτη λειτουργία 
σε κάθε επιφάνεια. 

Keyboard Να διαθέτει πλήκτρα αριθμομηχανής. 
 Σύνδεση:  USB 

Λειτουργικό Microsoft Windows 8.1 64-bit Professional Ελληνικά ή 

 Microsoft Windows 10 64-bit Professional Ελληνικά  

Εγγύηση 3 χρόνια (εκτός από τις μνήμες που θα έχουν εγγύηση lifetime) 

2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Β 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Κουτί Μέγεθος: Full Tower ATX 

Θέσεις περιφερειακών: 2 τουλάχιστον συσκευές 5.25", 2 τουλάχιστον  συσκευές 
3.5" (η μία τουλάχιστον με έξοδο στην πρόσοψη) 
Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες: εμπρός και  πίσω  
Θέσεις επέκτασης: 3 

Θύρες σύνδεσης περιφερειακών πάνω στο κουτί: 1ΧUSB 2.0, 1XUSB 3.0 , 1X 

Audio Set τα οποία θα είναι συνδεδεμένα εσωτερικά στη μητρική κάρτα. 
1 Ανεμιστήρας 120mm μπροστά 

 2 ανεμιστήρες 120mm πίσω ή  πλάγια 
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Τροφοδοτικό Τύπος τροφοδοτικού: ATX 

Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 850W 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:  2 Bύσματα τροφοδοσίας περιφερειακών (molex), 2 
βύσμα τροφοδοσίας SATA, 1 βύσμα τροφοδοσίας ATX μητρικής (20pin + 
4pin), 1 βύσμα τροφοδοσίας επεξεργαστή, 1 βύσμα PCI-e 

Επεξεργαστής Intel Core i7 (Socket  LGA2011-3)   

Μητρική πλακέτα LGA2011-3 για τον i7  
Θύρες επικοινωνίας –Υποδοχές επέκτασης :  
1 x PCI Express 3.0 x16,  

τουλάχιστον 1 x PCI, 
2 USB 2.0 ports και υποδοχές  
2 USB 3.0 ports και υποδοχές  
1 x DVI 

1 X D-Sub(VGA) 

1 x LAN (RJ45) Gigabit 

1 x CPU Fan connectors (4-pin),  

1 x Chassis Fan connector (4-pin),  

1 x Power Fan connector (3-pin) 

Audio (Speaker Out, Line In, Mic In) – στην περίπτωση που το σύστημα ήχου 
είναι ενσωματωμένο στη μητρική. 

Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA 

Υποδοχές μνήμης: 4 x dual channel DDR4  μέχρι 128GB. 
Μνήμη 16 GB RAM  DDR4 2400 MHz σε διάταξη 2Χ 8GB με εγγύηση lifetime 

Δίσκος 2 X 4TB, τύπου NAS SATA3, ταχύτητας 6 Gbps, μνήμη buffer 64 MB 

Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη στη μητρική 

 

Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική 

DVD-RECORDER Εσωτερικό  
 

Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 κάρτα δικτύου (μπορεί να είναι ενσωματωμένη 
στη μητρική) 

Mouse Αριθμός πλήκτρων: Δύο 

Ροδέλα: Μία ροδέλα με τις βασικές λειτουργίες. 
Σύνδεση: USB 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Οπτικός αισθητήρας για απρόσκοπτη λειτουργία σε 
κάθε επιφάνεια. 

Keyboard Να διαθέτει πλήκτρα αριθμομηχανής. 
 Σύνδεση: USB 

Εγγύηση 3 χρόνια (εκτός από τις μνήμες που θα έχουν εγγύηση lifetime) 

3. Οθόνη TFT 21.5’’ 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 
Ελάχιστη απαίτηση 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμη LED -  Ευρυγώνια 16:9 

Μέγεθος Ορατής 
Επιφάνειας 

21.5"  

Μέγιστη ανάλυση 1920 X 1080  

Χρόνος απόκρισης 5ms 

Είσοδος Σήματος Αναλογική 15pin D-Sub(VGA)  

Εγγύηση 2 χρόνια Zero Pixel On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 
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4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Laser A4 Δικτυακός 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Μέγεθος χαρτιού 
εκτύπωσης  

Α4 

Μνήμη 128 ΜΒ 

Ανάλυση εκτύπωσης 

 

1200 x 1200 dpi 

Ταχύτητα  εκτύπωσης  26 σελίδες/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet και Wifi 

Μηνιαίος κύκλος 
εργασιών 

15.000 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένο duplex unit), τροφοδοσία 
100 σελίδων 

 

Εγγύηση 1 χρόνος 

5. Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο Laser A4 Δικτυακό 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Μέγεθος χαρτιού 
εκτύπωσης  

Α4 

Μνήμη 128 ΜΒ 

Ανάλυση σάρωσης 
(οπτική) 
 

Μέχρι 4800 x 4800 dpi 
 

Ταχύτητα  εκτύπωσης  28 σελίδες/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0 και Ethernet 

Μηνιαίος κύκλος 
εργασιών 

12,000 

Τροφοδότης σελίδων 250 φύλλα  

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Αυτόματος Τροφοδότης (ADF), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 
(ενσωματωμένο duplex unit), Φαξ 

Εγγύηση 1 χρόνος 

6. USB Token - ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Είδος Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής ( ΑΔΔΥ ) αποθήκευσης 
ψηφιακών πιστοποιητικών.  

Λειτουργικό σύστημα  Java 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Να έχει ελεγχθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου 
της  ΥΑΠ (Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής) ότι λειτουργεί σωστά με 
την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.  
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Εγγύηση 1 χρόνος 

7. Οθόνη-Τηλεόραση 32’’ 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 
Ελάχιστη απαίτηση 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμη LED  

Μέγεθος Ορατής 
Επιφάνειας 

32"  

Μέγιστη ανάλυση 1366 x 768 pixels 

Συνδεσιμότητα, έξοδοι VGA (D-sub), HDMI,USB 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Δέκτης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης εναέριας και καλωδιακής 

Εγγύηση 2 χρόνια Zero Pixel On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

8. Τηλεόραση 55’’ 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 
Ελάχιστη απαίτηση 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμη LED TV, Full HD 

Μέγεθος Ορατής 
Επιφάνειας 

55"  

Ανάλυση 1920 x 1080 

Συνδεσιμότητα, έξοδοι VGA (D-sub), HDMI,USB, Ethernet, Wifi 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Δέκτης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, Smart TV 

Εγγύηση 2 χρόνια  

9. UPS 800VA 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Είδος Line Interactive  

Ισχύς 800VA 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

2 x schuko, Προστασία overload, discharge, and overcharge protection. 

Εγγύηση 2 Χρόνια 

10. UPS 2000VA 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Είδος Line Interactive  

Ισχύς 2000VA 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

2 x schuko, Σύνδεση USB, Δυνατότητα Autostart, για να ενεργοποιείται 
αυτόματα όταν επανέρχεται το ρεύμα μετά από διακοπή και η μπαταρία έχει 
αποφορτιστεί πλήρως. Προστασία από βραχυκυκλώματα, υπέρταση και 
βυθίσεις. 
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Εγγύηση 2 Χρόνια 

  

11. Θερμαγώγιμη Πάστα 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ° C έως 100 ° C  
 

Φυσικά χαρακτηριστικά χρώμα Λευκό ή Γκρί . 

Επιπλέον χαρακτηριστικά Σωληνάριο καθαρού βάρους 20 gr. 

12. Air Spray 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Είδος Συμπιεσμένος αέρας για καθαρισμό ηλεκτρονικών συσκευών και    
επαφών. 
 

Καθαρό Περιεχόμενο 400 ml 

13. Spray Επαφών 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Είδος Καθαριστικό χωρίς λάδι. Δυνατότητα καθαρισμού ηλεκτρονικών 
συσκευών και τυπωμένων πλακετών από λάδια, λιπάνσεις, γράσα, 
υγρασίες και άλλες βρωμιές. Πρέπει να έχει γρήγορη εξαέρωση 
αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή και στεγνή χωρίς να αφήνει 
κατάλοιπα. 
 

Καθαρό Περιεχόμενο 200-400 ml 

14. Φορητός Υπολογιστής 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Επεξεργαστής i3 

Οθόνη   15.6'' LED 

Μνήμη 4 GB RAM  DDR3  

Δίσκος Χωρητικότητας 500 GB τουλάχιστον 

 

Οπτικός Δίσκος DVD-RW  

 

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 κάρτα δικτύου  

Ασύρματη Επικοινωνία Wifi 802.11g/n. 

Διασυνδέσεις 1 USB 3.0, Είσοδος για μικρόφωνο, ηχεία 

Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά 

Ενσωματωμένη κάμερα, έξοδος VGA,HDMI, Τσάντα μεταφοράς 
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Λειτουργικό Σύστημα  Windows 10 Ελληνικά  

Εγγύηση 2 χρόνια  

15. Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Πληκτρολόγιο 
USB 

Χαρακτήρες: Λατινικά/Ελληνικά 

Ποντίκι Οπτικό τριών κουμπιών, USB 

Εγγύηση 3 χρόνια  

16. Tablet 10.1’’ 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας 10.1'' 

Επεξεργαστής Quad Core 

Ανάλυση οθόνης 1280Χ800 

Χωρητικότητα 16 GB 

Μνήμη 1 GB 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 
Wifi, USB, MicroSD slot , dual κάμερα, Bluetooth, Θήκη 
μεταφοράς με δυνατότητα stand 

Εγγύηση 2 χρόνια  

17.Ηχητικό & Φωτιστικό Σύστημα 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Ηχείο  Αυτοενισχυόμενο ηχείο 2 δρόμων με 12’’ μεγάφωνο και bass 
reflex σχεδίαση. Ισχύς 500watt continuous, D-class ενισχυτής, 
απόκριση συχνότητας 57Hz-20kHz (±3dB), μέγιστο SPL 
126dB, διασπορά 110° x 60°. Διαθέτει δύο καναλιών μίκτη με 
combo βύσματα (xlr/jack) και κουμπί επιλογής mic/line σε κάθε 
κανάλι. Ένα master volume με limiter για προστασία του 
ηχείου, 4 έτοιμα EQ presets (main, monitor, speech, sub) και 
μια έξοδος thru για σύνδεση με περισσότερα ηχεία. Επίσης να 
διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Bluetooth, 
IOS και Android εφαρμογής των EQ presets και του master 
volume με δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης. Επιπλέον 
να διαθέτει δύο χερούλια για εύκολη μεταφορά, ειδικά σημεία 
αιώρησης και ειδικό σύστημα πατούρας για εύκολη και ασφαλή 
αποθήκευση και μεταφορά.  

Κάλυμμα προστασίας 
 Κάλυμμα προστασίας και μεταφοράς για το ηχείο JBL ΕΟΝ-

612 

Κονσόλα  Κονσόλα 12 καναλιών με ενσωματωμένα 12 FX, 4 mic inputs 
με Low cut (75Hz), 4 stereo 1/4’ line inputs, 60mm master 

fader, EQ τριών περιοχών, pan pot 48V phantom power, RCA 
tape in/out, balanced master out (XLR) και έξοδο 
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ακουστικών/control room.  

Θήκη μεταφοράς  Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης της κονσόλας  

Βάση ηχείου  Bάση ηχείου (τρίποδο) αλουμινίου μαύρου χρώματος. Ύψος 
από 1,18m κλειστή / 1,70 ανοικτή, μέγιστο βάρος φορτίου 50 
Kg.  

 Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. 

Ασύρματο σύστημα χειρός  Ασύρματο σύστημα χειρός UHF, με ενσωματωμένη κεραία 
στον δέκτη. Περιλαμβάνει πομπό-μικρόφωνο χειρός HT 40 και 
δέκτη SR 40. Διάρκεια μπαταρίας έως & 30 ώρες με μια 
μπαταρία 1.5V AA. Στα ενδεικτικά του δέκτη περιλαμβάνει 
ενδείξεις για ON/FFF, link, RF OK και AF clip. Ο SR40 εχει 
ελεγχόμενης ρύθμισης έξοδο με 1/4 jack. Το τροφοδοτικό που 
περιλαμβάνεται στην συσκευασία δουλεύει από 110-240V. 

Κατάλληλο για τραγούδι & ομιλίες. 

Μικρόφωνο  Perception σειρά, σχεδιασμένo για χρήση σε live. Δυναμικό, 
καρδιοειδές μικρόφωνο με διακόπτη. Μεταλλικό σώμα. 
Διαθέτει ελαστικό μανταλάκι και τσάντα μεταφοράς. Απόκριση 
συχνότητας 40 to 18,000 Hz  
Ευαισθησία 2.5mV/Pa, Max. SPL 144 dB SPL 

Καλώδιο ρεύματος  Καλώδιο ρεύματος-σήματος για την τροφοδοσία των 
αυτοενισχυόμενων ηχείων μήκους 10 μέτρων 

Τρίποδο  Επαγγελματική βάση-γερανός σε τρίποδο με μηχανισμό push 
and roll για ευκολότερη ρύθμιση γωνίας. Κατασκευή από 
αλουμίνιο. Μαύρο χρώμα. 

Καλώδιο μικροφώνου 7μ  Καλώδιο μικροφώνου XLR XLR Μήκους 7 μέτρων με 
βύσματα 3-*ΧΧ Neutrik και καλώδιο 46349 Belden 

Καλώδιο μικροφώνου 3μ  Καλώδιο μικροφώνου XLR ¼ jack Μήκους 3 μέτρων με 
βύσματα 3-*ΧΧ Neutrik και καλώδιο 46349 Belden 

18. Καταγραφικό 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Είσοδοι Video  16ch VIDEO INPUT (2CH D1 + 14CH CIF REAL TIME) 

Έξοδοι Video  1ch VIDEO OUTPUT 

Θύρες Ήχου  4ch AUDIO INPUT, 1ch AUDIO OUTPUT 

Network & Protocol  LAN 

Επιπλέον χαρακτηριστικά  1 x ΗDMI 

 1ch VGA 

 4ch ALARM INPUT 

 1ch ALARM OUTPUT 
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 2 x USB για BACK UP 

 PTZ-RS485 

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (IOS, 

ANDROID, WINDOWS) 

19. Φωτοτυπικό τύπου Α 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 

Ελάχιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης Α4 
(σελ/λεπτό) 

45 

Ελάχιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης Α3 
(σελ/λεπτό) 

31 

Μέγιστο μέγεθος 
πρωτοτύπου 

Α3 

Εκτύπωση Ασπρόμαυρη 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 

Μνήμη 2 GB 

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core 

Δίσκος 250GB 

Ανάλυση εκτύπωσης 1200dpi 

Εκτύπωση 2 όψεων  Αυτόματη 

Σύνδεση Ethernet και USB 

Χωρητικότητα μονάδας 
αυτόματης διπλής όψης 
αντιγράφων  

100 φύλλα 

Συνολική 
χωρητικότητα δίσκων 
τροφοδοσίας  χαρτιού  

4.500 φύλλα 

Έξοδος χαρτιού Να διαθέτει έξοδο χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 2.250 φύλλων 
τουλάχιστον και συραφή έως 50 σελίδων σε πολλές θέσεις. 

Μηνιαίος Κύκλος 175.000 

Ανάλυση σάρωσης 600X600 dpi 

Σμίκρυνση - 
Μεγέθυνση 

20% - 400% 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Single-pass Αυτόματος τροφοδότης, Τροφοδοσία bypass 100 φύλλων, 
διαθέτει έγχρωμο scan-to-e-mail, σάρωση σε φάκελο (scan-to-mailbox), 

σάρωση σε USB, σάρωση σε δίκτυο, έγχρωμη οθόνη αφής, Δυνατότητα 
«κλειδώματος» με κωδικό χρήστη 

Εγγύηση 1 Έτος 

20. Φωτοτυπικό τύπου Β 

Τεχνικό Στοιχείο-

Χαρακτηριστικό 

Ελάχιστη απαίτηση 
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Ελάχιστη ταχύτητα 
εκτύπωσης Α4 
(σελ/λεπτό) 

20 

Μέγιστο μέγεθος 
πρωτοτύπου 

Α3 

Εκτύπωση Ασπρόμαυρη 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 

Μνήμη 256 MB 

Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

Εκτύπωση 2 όψεων  Αυτόματη 

Σύνδεση Ethernet και USB 

Λειτουργία ως 
εκτυπωτή δικτύου  

ΝΑΙ 

Λειτουργία ως 
έγχρωμου scanner 
δικτύου 

ΝΑΙ 

Μηνιαίος Κύκλος 5.000 

Σμίκρυνση - 
Μεγέθυνση 

50% - 200% 

Κασέτες 1 κασέτα 250 φύλλων 

Επιπλέον 
χαρακτηριστικά 

Τροφοδοσία bypass 100 φύλλων, ARDF για αναστροφή εγγράφων στη 
σάρωση 

Εγγύηση 1 Έτος 

 

ΙΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια  για όλα τα είδη . Ειδικά για τους 
Η/Υ  απαιτούνται εγχειρίδια και για τις  επιμέρους συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ). 

IV) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι εγγυήσεις που πρέπει να ισχύουν για κάθε είδος αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία 
κάθε είδους, στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.  

 Η εγγύηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα καλύπτει το mouse και την 
επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, αλλά και γενικότερα του λογισμικού του 
συστήματος και των εφαρμογών, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί σαν συνέπεια βλάβης ή 
καταστροφής του hardware. 

 Η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, τις εξής 
περιπτώσεις βλαβών: 

 α) αν η βλάβη μπορεί να επισκευαστεί εντός δύο ημερών τότε ο προμηθευτής θα 
επισκευάζει και θα παραδίδει σε πλήρη λειτουργική κατάσταση το είδος εντός δύο ημερών. 

 β) αν η βλάβη μπορεί να επισκευαστεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο 
ημερών, τότε για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η επισκευή, ο προμηθευτής θα παρέχει 
αντίστοιχο μηχάνημα προς αντικατάσταση του είδους με τη βλάβη. 

 γ) αν η βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί τότε το είδος θα αντικαθίσταται εντός 
δύο ημερών με νέο. 

 Τα ανωτέρω θα βεβαιώνει ότι αποδέχεται ο διαγωνιζόμενος με υπεύθυνη δήλωσή του η 
οποία θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 
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 Επίσης  πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης κατά την διάρκεια αλλά 
και μετά την λήξη της εγγύησης. 

V) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 Στην τεχνική προσφορά  πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται  το μοντέλο και  η  εταιρεία 
κατασκευής ή συναρμολόγησης  για   κάθε είδος. 

 Επίσης πρέπει να αναφέρονται  τα  σχετικά  πιστοποιητικά: 

· Για τις  οθόνες TUV, TCO και CE 

·  Για  τους Η/Υ  απαιτούνται πιστοποιητικά CE 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 1 
   

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α €620,50 102 €63.291,00 

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β €1.690,37 19 €32.117,03 

3 ΟΘΟΝΗ TFT 21,5'' €138,38 30 €4.151,40 

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ €220,22 20 €4.404,40 

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ €297,60 13 €3.868,80 

6 USB Token €69,94 102 €7.133,88 

7 Οθόνη-Τηλεόραση 32'' €181,54 4 €726,16 

8 Τηλεόραση 55'' €610,08 2 €1.220,16 

9 UPS 800VA €79,83 20 €1.596,60 

10 UPS 2000VA €205,34 5 €1.026,70 

11 Θερμαγώγιμη Πάστα €10,42 5 €52,10 

12 Air Sprey €7,44 2 €14,88 

13 Spray Επαφών €20,83 2 €41,66 

14 Φορητός Υπολογιστής €550,56 2 €1.101,12 

15 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι €22,32 20 €446,40 

16 TABLET 10''  €250,58 55 €13.781,90 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1   €134.974,19 

 ΟΜΑΔΑ 2    

17 Ηχητικό & Φωτιστικό Σύστημα €1.788,58 5 €8.942,90 

18 Καταγραφικό €520,80 1 €520,80 

19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α €9.753,84 1 €9.753,84 

20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Β €1.316,88 7 €9.218,16 

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2   €28.435,70 

 ΣΥΝΟΛΟ   €163.409,89 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   € 0,11 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   €163.410,00 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης 
………………………. 
                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. 
……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………, Δ/νση ……………………………………………. για 
τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού   του Δήμου Ρόδου έτους 2016  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 
............./…….-…..-2016 διακήρυξη. 
Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά 
ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη 
και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης 
………………………. 
                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. 
……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
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υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………………………………, Δ/νση 
……………………………………………. για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό …………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για τη  προμήθεια  
μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου έτους 2016   του ή της  
…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  
............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας 
………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά 
ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της.  
Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 1 
   

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α  102  

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β  19  

3 ΟΘΟΝΗ TFT 21,5''  30  

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  20  

5 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 
ΔΙΚΤΥΑΚΟ  13  

6 USB Token  102  

7 Οθόνη-Τηλεόραση 32''  4  

8 Τηλεόραση 55''  2  

9 UPS 800VA  20  

10 UPS 2000VA  5  

11 Θερμαγώγιμη Πάστα  5  

12 Air Sprey  2  

13 Spray Επαφών  2  

14 Φορητός Υπολογιστής  2  

15 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι  20  

16 TABLET 10''   55  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1    

 ΟΜΑΔΑ 2    

17 Ηχητικό & Φωτιστικό Σύστημα  5  

18 Καταγραφικό  1  

19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α  1  
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής αριθ. 239/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΦΦΩ1Ρ-ΑΘ4), η οποία συνοδεύεται από την  
προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στους  
σχετικούς κωδικούς: 
 

10-7133.0002 20.000,00 

30-7133.0002 6.000,00 

70-7133.0002 14.000,00 

10-7134.0001 80.000,00 

15-7134.0001 8.000,00 

30-7134.0001 15.000,00 

35-7134.0001 3.000,00 

40-7134.0001 5.000,00 

70-7134.0001 24.000,00 

 

που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο 
                                                            Απόφ. Αρ. 246/2016  (Α.Δ.Α: 6ΗΕ2Ω1Ρ-Κ6Ζ) 

Κατάρτιση των όρων και έγκριση μελέτης  για τη διεξαγωγή  πρόχειρου διαγωνισμού για 
την  «προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 
5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννη της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου»    ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 24.599,46 ευρώ με ΦΠΑ.    

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/52479/29-06-

2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών  με αριθμ.πρωτ. 2/52479/29-06-2016, ως κατωτέρω: 
Θέμα:  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Πρόχειρου     διαγωνισμού για 
τη «προμήθεια  συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών   πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 
στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου >>  έτους 2016 

 Παρακαλούμε όπως: 

Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 
προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 
5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου >>  έτους 2016 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου)                                         

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Β  7  

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2     

 ΣΥΝΟΛΟ    

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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· την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου,   με αρ. πρωτοκόλλου 2/52479/24-06-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
     

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής πρόχειρου 
διαγωνισμού  για την προμήθεια «συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών  πλήρωσης για τις ανάγκες 
του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου ,  έτους 2016» ως 
κάτωθι:  
   ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ  ΤΗN   << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ  

                                                                                               

Έχοντας υπ όψιν : 
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη 

των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το  Π.Δ. 
105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 

2. Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) 

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  
       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
5. το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08/08/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας , 

οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
6. την 471/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η 

διαγωνιστική διαδικασία για την  προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και 
υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

7. την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  
8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 
9.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στο Κ.Α. 15-7135.0016 ,   του οποίου 

υπάρχει εγγεγραμμένη  πίστωση  24.600,00  €.  
Προκηρύσσουμε  

  Τη διενέργεια πρόχειρου   διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την προμήθεια 
συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο 
πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.599,46   

€ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για όλα τα υλικά 
όπως περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  
 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  
 Η παρούσα αφορά την προμήθεια  <<συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης 
για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου>> 

 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  
    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  
β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης 

δ)   Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε)   Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ζ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 
 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 
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α)    Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια      έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το Φ.Π.Α.   
στις είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα έξι  λεπτά   
(24.599,46 €)     με το Φ.Π.Α. 
β)    Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίου 

πόρους. 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  
α)  Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών   όπως περιγράφονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού.  Αν έστω και ένα υλικό της δεν περιλαμβάνεται στη προσφορά τούτη θα 
απορρίπτεται.  
β) Ο διαγωνισμός  θα  γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο των υλικών όπως 
περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή  

αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο 
εξωτερικό τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι. 
Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που  να έχει εκδοθεί το 2016 
και να αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους. 
Γ)  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι η προσφορές ισχύουν για ολόκληρο το έτος 2016. 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 
Ε)εξουσιοδότηση στο καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο.  
ΣΤ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 
τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα . 
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέρων στην οποία  θα δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη και ο τόπος εγκατάστασης του. Σε περίπτωση που δεν θα 
υπάρχει η παραπάνω δήλωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περίπτωση που δεν 
ισχύει το εργοστάσιο που δηλώθηκε θα ισχύσει ότι αναφέρεται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Όλα τα ανωτέρω  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

A) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

B)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
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β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς                

Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή                  Εξωτερικού 
Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%  
γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους                  
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται                  από 
τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια                  που 
καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά                  εκδίδει  ο 
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

α)  Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας  
      Επιτροπής Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του τμήματος προμηθειών    
      Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100 τηλ. 22413-35445, την ………………η του μηνός 
…………………………………………  και ώρα ………………….. π.μ.   
β) Επίσης  δύναται να σταλούν ταχυδρομικά  ή με άλλο τρόπο μέχρι και προηγουμένης του  
    διαγωνισμού εργασίμου ημέρας . 
γ) Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

    διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της 

    προθεσμίας που καθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με  
     τις  άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. 
δ) Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
ε) Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς  
    και   κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που    
    προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη. 
 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  
   Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για  όλο το 2016. 
   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη.      Ο Δήμος  
   μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος  
   των προσφορών. 
   Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε  
   ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 
   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται  
   ως απαράδεκτη. 
 

  Άρθρο 9 – Φάκελος Προσφορά  
  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
.9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα:    

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(διεύθυνση Οικονομικών τμήμα προμηθειών Δήμου Ρόδου) 

3. Ο  αριθμός  της διακήρυξης ( πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός της απόφασης  
Δημάρχου). 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 

σταθερό , φάξ ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 
9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
(διεύθυνση Οικονομικών τμήμα προμηθειών Δήμου Ρόδου) 
3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή αριθμός της Απόφαση 
Δημάρχου). 
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4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, 
ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
3.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν 
τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται.  
3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό 
εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά 
πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά 
θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα 
δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται 
στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν δίνει προσφορά για όλα τα 
προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
 3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3,5. Γίνονται δεκτές προσφορές  για το σύνολο των υλικών όπως περιγράφονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού. Αν έστω και ένα υλικό δεν περιλαμβάνεται στη προσφορά τούτη θα απορρίπτεται  
3.6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  
παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  
διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε 
αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  
όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία 
εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  
διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 
ταυτότητα, κλπ). 
Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή 
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί 
συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο 
Εκπρόσωπος  θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. Προς   απόδειξη της 
ιδιότητας του διαχειριστή απαιτείται η  προσκόμιση του καταστατικού της εταιρείας ή άλλου 
νόμιμου δικαιολογητικού.   
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 
αλλά και αργότερα, δείγματα για τα προκυρηχθέντα υλικά, εκτός αν η μελέτη ζητάει τα 
δείγματα να παραδοθούν με τη προσφορά.  
Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά (άρθρο 7,9,12 
του ΕΚΠΟΤΑ): 
 

Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Με την προσφορά η τιμή που θα δοθεί θα είναι σε - € -.   . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι  
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     τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για  
      παράδοση και τοποθέτηση  του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης.  
β  Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    
γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως  
     απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  
     δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετοχόντων στο 
Διαγωνισμό. 
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)    Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την  
       επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της  
       οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από  
        την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 
β)    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της  
       αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα  
       γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε  
       εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον  
       ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών 
και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται 
κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα 
γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  
τους όρους της διακήρυξης ή θα γίνει κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό 
υλικό . Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από 
όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 
των προσφορών. 
 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ,  με απόφαση του 
αποφασίζει : 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 
γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  
     προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  
δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου  
     οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους  
     αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  
     προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το  
     αποτέλεσμα του. 
 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

  α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 
Υποβάλλονται «μόνο» εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο 
μισό του χρόνου από την σχετική δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των 
πρόσφορων. Η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 3 ημέρες πριν 
τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
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        Β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή 
προμηθευτή σε αυτόν Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό και 
αποκλείστηκε  από αυτόν σε οποιανδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους και για λόγους που 
ανακύπτουν, κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
        γ) Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
        δ)  Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται υπόψη από την Αρμόδια Επιτροπή μετά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
        ε) Για τις αποφάσεις των Αρμοδίων Επιτροπών που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα, ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο 
λόγω εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

Άρθρο 15ο -  Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

α)  Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 
24 του Ε.Κ.Π.O.T.A. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει το άρθρο 255 
του Δ.Κ.Κ. 323/93. 
β) Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται για ολόκληρη την ποσότητα  με απόφαση  της αρμόδιας  
Επιτροπής . 
 

Άρθρο 16ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

              Ο προμηθευτής στον οποίο   κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

 α)   Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.       
 β)   Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής  Συγγραφής   
 γ)   Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο  
       Επιτροπή. 
 δ)   Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
¨ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

¨ Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 

¨ Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

¨ Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα 

¨ Την συμφωνηθείσα τιμή  
¨ Τον τόπο , τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

¨ Τον τρόπο παραλαβής 

¨ Τον τρόπο πληρωμής  
¨ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  
¨ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών  
¨ Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

¨ Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος 

¨ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Άρθρο 17ο -  Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο. 
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ως 3 μήνες μετά την υπογραφή της . 
 

Άρθρο 18ο -  Εγγυήσεις  
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με 
εγγυητική επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το 
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δικαίωμα προς τούτο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα 
γραμμάτια  Δημοσίου. 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 19ο -  Παραλαβή 

           Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής , γίνεται με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 20ο -  Πληρωμή- κρατήσεις  
Α) ο χρόνος πληρωμής θα είναι το πολύ  δύο (2) μήνες , από την υποβολή του τιμολογίου και αν 
ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο    
 Β )  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει 
και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α , 2 
και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ). και κατά περίπτωση εάν παραδίδεται 
τμηματικά Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 
παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την 
οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που 
ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 
Γ )  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής 
μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
Δ) Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις (4% φόρος εισοδήματος,  010% 
υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων , χαρτόσημο 3% στη κράτηση του 0,10% και 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%  ) , πλην του ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο. 
 

Άρθρο 21ο -  Χρόνος παράδοσης 

  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  90 ημερολογιακές  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  15 €.  Μετά από τριάντα ημέρες ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 22ο -  Γλώσσα 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να 
είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 23ο -   Πληροφορίες – Δημοσίευσης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των 
εντύπων, κτλ  από τον κ. Αφαντενό Νικόλαο  ή τον κ. Κανάκα Εμμανουήλ, προσερχόμενοι όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, 

στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 22410-39780. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά 
παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη 
λήψη της σχετικής αίτησης με δική τους χρέωση μέσω ταχυμεταφοράς. Τα έξοδα δημοσίευσης 

βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 
 

Άρθρο 24ο -  Τόπος Παράδοσης 

 Η παράδοση και τοποθέτηση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει  στις εγκαταστάσεις του 
γηπέδου του   Δήμου Ρόδου  όπως αναφέρονται στη τεχνική έκθεση της μελέτης.   
 

Άρθρο 25ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  υπερισχύει ο ΕΚΠOΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο άρθρο εννοείτε ότι  ισχύει ο ΕΚΠOΤΑ ( Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(α) (β)  (γ)  (δ)  (ε)  (στ)  

1 
Προμήθεια  χλοοτάπητα νεότερης 
γενιάς  Μ²  770,00  16  12.320,00 €  

2 
Προμήθεια ειδικά διαβαθμισμένου 
πυριτικού αδρανούς  Τον.  8,47  262,5  2.223,38 €  

3 
Προμήθεια ειδικά διαβαθμισμένου 
τρίμματος ελαστικού  Τον.  10,164  300,00  3.049,20 €  

4 
Προμήθεια πολυουρεθανικής κόλλας 
δύο συστατικών  Τον.  0,154  3.150,00  485,10 €  

5 Προμήθεια ταινίας συγκόλλησης  Χλμ.  0,5005  1.200,00  600,60 €  

6 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού και 
εφαρμογής νέου συνθετικού τάπητα  Τεμ.  1  1.160,00  1.160,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ  19.838,28 €  

 ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%  4.761,19 €  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

24.599,46 €  

 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 Η παρούσα μελέτη αφορά στην  «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών πλήρωσης για 
τις ανάγκες  του γηπέδου 5Χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου».  

 Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το υφιστάμενο  γήπεδο 5Χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου, έχει συνολική έκταση 770,00 Μ² 
περίπου και είναι επιστρωμένο με προηγούμενης γενιάς συνθετικό χλοοτάπητα.  
Οι αρμοί εργασίας και οι αρμοί γραμμοθέτησης του γηπέδου έχουν αποδεσμευθεί σε πολλά 
σημεία από το υποκείμενο ειδικό ύφασμα επικόλλησης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
ασυνέχειες και ‘σκαλοπάτια’ στην επιφάνεια χρήσης.   
Το συνθετικό υλικό του πέλους του τάπητα έχει σε πολλά σημεία και σε εκτεταμένη έκταση  
καταστραφεί πλήρως.  
Ο συνδυασμός των προηγουμένων με την δεδομένη έλλειψη των απαραίτητων μέσων και 
του εκπαιδευμένου προσωπικού, για την αναγκαία καθημερινή και εβδομαδιαία συντήρηση 
του τάπητα έχουν ως αποτέλεσμα:   
α) την απώλεια των απαραίτητων δυναμικών του χαρακτηριστικών (απορρόφηση κρούσης, 
επιστροφή ενέργειας, οριζόντια και κατακόρυφη παραμόρφωση), γεγονός που επιβαρύνει 
ιδιαίτερα το μυοσκελετικό σύστημα των αθλουμένων,  
β) τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορικά της αλληλεπίδρασης επιφάνειας - 

μπάλας και επιφάνειας-παίκτη, να βρίσκονται πλέον εκτός των απαιτήσεων του αθλήματος 
του ποδοσφαίρου, όπως αυτά προσδιορίζονται από το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
αναφοράς FIFA, EN, DIN, κλπ.  

Περαιτέρω, τα προβλήματα αποκολλήσεων, διατρήσεων καθώς και της ολικής κατά τόπους 
φθοράς του, το καθιστούν επικίνδυνο για την ασφάλεια των αθλούμενων.  

Αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων είναι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες 
τοπικών επισκευών, το γήπεδο να μην μπορεί πλέον να ικανοποιήσει τον σκοπό του που 
είναι οι αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 
Απαιτείται η ανακαίνιση και αναβάθμισή του, με νέο ειδικό σύγχρονο σύστημα συνθετικού 
τάπητα.  

Σκοπός της μελέτης είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, 
ανθεκτικό στην δοκιμασία του χρόνου υπό συνθήκες εντατικής χρήσης, διατηρήσιμο σε 
άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση  γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5.  
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Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, θα καλυφθεί από χρηματοδότηση 
…………………….  

Η παραπάνω προμήθεια φέρει τους παρακάτω αριθμούς αναφοράς, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση CPV:  

 στήλη  (α)  (β)  (γ)  (δ)  (ε)  (ζ)  (στ)  

γραμμή  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΞΙΑ (€)  

ΑΞΙΑ (€) ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΟΝΝΟΙ  ΧΛΜ.  Μ²  

1  39293300-5  ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΛΟΗ  12.320,00           12.320,00  

2  14211100-4  ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΜΟΣ  2.223,38     2.223,38        

3  19514000-2  
ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  

3.049,20     3.049,20        

4  2491000-6  ΚΟΛΛΕΣ  485,10     485,10        

5  19270000-9  
ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ  

600,60        600,60     

6  45236100-1  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΑΘΛΗΣΗΣ  

1.160,00  1.160,00           

      ΣΥΝΟΛΑ    19.838,28  1.160,00  5.757,68  600,60  12.320,00  

 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

 Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ.  

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα (50) χλστ ±5%, τύπου 
έξι (6) συμφώνως του πίνακα Α.6, -επιλέγεται η περίπτωση εφαρμογής συστήματος άνευ 

αντικραδασμικού υποστρώματος-, του προτύπου ΕΝ 15330-1:2013-12, θα είναι προϊόν 
Ευρωπαϊκής καταγωγής, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας και  ποιότητας παραγωγής, 
ασφαλής για την χρήση για την οποία προορίζεται, ιδιαίτερα μεγάλης αντοχής στην χρήση, θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις εργαστηριακών δοκιμών του σχεδίου ποιότητας της FIFA εκδόσεως 
Ιανουαρίου 2012 για τις κατηγορίες κατάταξης ενός Αστέρα και θα οφείλει να μπορεί να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ορίων εργαστηριακών δοκιμασιών πεδίου του προγράμματος 
ποιότητας της FIFA εκδόσεως Οκτωβρίου 2015 για την κατάταξη στην κατηγορία FIFA Quality. 
Ειδικά όσον αφορά την αντοχή στην προσομοιωμένη χρήση συμφώνως της μεθοδολογίας 
ελέγχου του προτύπου ΕΝ 15306:2007, θα πρέπει αποδεδειγμένα, μέχρι τουλάχιστον τους εξήντα 
χιλιάδες (60.000) κύκλους φθοράς, να μην παρατηρείται αποπλάτυνση, διαχωρισμός ή 
αποχρωματισμός της ίνας. Το πάχος δε της ίνας και το ύψος του πέλους δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζουν απομείωση πέραν του 2%-3% ακόμη και μετά από 140.000-150.000 κύκλους 
φθοράς.  
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) 
τελευταίας γενιάς, δύο τουλάχιστον αποχρώσεων του πράσινου, με 
προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης. Η κατασκευή 
του πέλους θα είναι θυσανωτή, από συνδυασμό μονόκλωνων ινών 
ειδικά σχεδιασμένης μορφοποίησης δύο χρωμάτων (αποκλείονται 
προϊόντα καλανταρίσματος και επανακοπής), τελευταίας τεχνολογίας. 
Οι ίνες, ύψους πέλους 50 χλστ. τουλάχιστον, θα αγκυρούνται εντός της 
πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή 
διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου / 
πολυαμιδίου ή/και γεωϋφασμάτων και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή με άλλη 
αντίστοιχων χαρακτηριστικών τεχνική.  
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Πέλος από ίνες πολυαιθυλενίου  

Κόκκοι Αναγεννημένου καουτσούκ (Υλικό επίδοσης)  
Πυριτική άμμος (Υλικό σταθεροποίησης)  

Υδροπερατή απορροφητική βάση  

  

  

  

Διάστρωση από νταμαρόχωμα  

  

Αδρανή επιδομής  

Σχ. 1. Τυπική τομή Ποδοσφαιρικού τάπητα τύπου έξι (6) πίνακα Α.6 ΕΝ 15330-1:2013-12  

 Η εφαρμογή του ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους 
επαγγελματίες με τον κατάλληλο  μηχανολογικό εξοπλισμό επί υδατοπερατού υποστρώματος 
με ταινία συγκόλλησης και χρήση ειδικής πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Το 
σύστημα ολοκληρώνεται με την προσθήκη ειδικά διαβαθμισμένου πυριτικού αδρανούς και 
επιπλέον με ειδικά διαβαθμισμένους κόκκους  ελαστικού τρίμματος.   

Ειδικότερα:  
Το προσφερόμενο σύστημα θα   πρέπει   να  συμφωνεί επί αποκλεισμού με τα κάτωθι   
ελάχιστα χαρακτηριστικά :    
 

 Β.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
στήλη  (α)  (β)  (γ)  

γραµµή  Ιδιότητα  Απαίτηση  Αποδεικτικό µέσο  

1  Β.2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ  

 

2  1.Ασφάλεια    

3  1.1. Συµπεριφορά στην καύση.  Πιστοποιητικό 
συµπεριφοράς στην καύση 
συµφώνως EN 

135011(2007+A1:2009)  

Πιστοποιητικό 
αποτελεσµάτων δοκιµασιών 
εργαστηριακού ελέγχου από 
πιστοποιηµένο κατά 
ISO/ΙEC17025, 
εξειδικευµένο εργαστήριο  

  

στήλη  (α)  (β)  (γ)  

γραµµή  Ιδιότητα  Απαίτηση  Αποδεικτικό µέσο  

(1)  Β.2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (συνέχεια)  

4  2. Αντοχή στη χρήση      

5  2.1 Απουσία αποπλάτυνσης, διαχωρισµού 
και αποχρωµατισµού της ίνας στους 
60.000 κύκλους.  

60.000 κύκλοι προσοµοιωµένης 
φθοράς (Lisport) ΕN 15306:2007  

Ως άνωθεν  
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6  2.2. Αποµείωση ύψους πέλους, πάχους 
ίνας ≤ 3%  

150.000 κύκλοι προσοµοιωµένης 
φθοράς (Lisport) ΕN 15306:2007  

Ως άνωθεν  

7  3. Συµµόρφωση µε πρότυπα.  

8  3.2 FIFA1*  Συµµόρφωση.  Ως άνωθεν και 
εγκεκριµένο από την 
FIFA  

Παρατήρηση :  

1. Θα πρέπει να ικανοποιείται υποχρεωτικά και επι αποκλεισµού η  απαίτηση αναφορικά της 
απορρόφησης κρούσης µετά τους 20.000 κύκλους φθοράς εντός των ορίων των απαιτήσεων της 
κατηγορίας FIFA 2*.  

9  Β.2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

10  1.Συνθετικός χλοοτάπητας.  

11  1.1.Τύπος   Τελευταίας γενιάς (3ης )  
ποδοσφαιρικός τάπητας  
µονόκλωνων νηµάτων δύο 
τουλάχιστον διαφορετικών RAL 
του πράσινου DSC  ISO 11357-3 

(1999)  

Ως άνωθεν  

12  1.2.Αξία νήµατος   

     Βάρος (γρ. /10.000 µ.µ.)  

14.400 Dtex ±10% 
FIFA id test.  

Ως άνωθεν  

13  1.3.Πάχος νήµατος (διατοµή)  400 µm ±10%  Ως άνωθεν  

14  1.4.Αριθµός Συρραφών.     9.300,00/Μ² ±10%  

 ISO 1763 (1986)  

Ως άνωθεν  

15  3.Υλικό Επίδοσης.  

16  3.1.Είδος  Ανακυκλωµένο SBR.(lab id)  Ως άνωθεν  

17  3.2.Κοκκοµετρία  1-2,5 χλστ.  

EN 933-Μέρος 1  

Ως άνωθεν  

18  3.3.Περιεκτικότητα σε ανόργανα   <35%.±10% (θερµοβαρυµετρική 
ανάλυση) TGA  

Ως άνωθεν  

19  3.4.Φαινόµενη πυκνότητα/βάρος, γρ/µ³  <0,5. ±10%  EN 1097-3  Ως άνωθεν  

20  4.Υλικό σταθεροποίησης  

21  4.1.Τύπος  Πυριτική Άµµος  Ως άνωθεν  

22  4.2. Σχήµα  >80% στρογγυλεµένη EN 14955  Ως άνωθεν  

23  4.3.Κοκκοµετρία  0,4-0,8      ΕΝ 933 Μέρος 1  Ως άνωθεν  

24  4.4.Θρυπτικότητα  ≤20%       P 18-576  Ως άνωθεν  

25  4.5 Διαπερατότητα  ≥36 εκ./ώρα  EN 12616  Ως άνωθεν  

26  5. Κόλλα – Ταινία συγκόλλησης  

Η Πολυουρεθανική κόλλα είναι δύο συστατικών και σε συνδυασµό µε την ταινία συγκόλλησης θα 
πρέπει µετά από εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης του αρµού των ρολών του 
συνθετικού τάπητα να συµφωνεί µε τις  ελάχιστες απαιτήσεις συµφώνως της µεθοδολογίας ελέγχου 
του πίνακα που ακολουθεί :  
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27  5.1 Αντοχή ενώσεων :Συγκολληµένες ραφές  

  

στήλη (α)                                                 (β)                                                         (γ) 

γραµµή Ιδιότητα                          Απαίτηση                                      Αποδεικτικό µέσο  

(9) Β.2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(συνέχεια)  

28 5.1.1  ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΑΝΕΥ  EN 12228 Method 2  Ως άνωθεν 

ΓΗΡΑΝΣΕΩΣ  170 N/100 χλστ. ±10%  

29 5.1.2  ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΑ  EN 13744 & EN 12228 Method 2  Ως 
άνωθεν  

  ΕΜΒΥΘΙΣΕΩΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΥΔΩΡ  170 N/100 χλστ. ±10%  

30 Β.2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)  

31 1.Συµµόρφωση µε πρότυπα.  
32 1.1    ΕΝ 9001:2008.      Συµµόρφωση.  Αρµοδίως διαπιστευµένοι  

φορείς πιστοποίησης *  
33 1.2. ΕΝ 14001:2004.      Συµµόρφωση.  Ως άνωθεν  

  

34 1.3.FIFA PREFERRED PRODUCER  Συµµόρφωση.  Το πιστοποιητικό εκδίδεται  

από την FIFA και βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπό της στην διεύθυνση:  
http://quality.fifa.com/en 

/Football-Turf/-Football- 

Turf-Licensees/#/index 35 Β.2.4.  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 

36 1.Συµµόρφωση 
µε πρότυπα.  

37 1.1    ΕΝ 9001:2008.     Συµµόρφωση.  Αρµοδίως διαπιστευµένοι  

φορείς πιστοποίησης *  
38 1.2.  ΕΝ 14001:2004.  Συµµόρφωση.  Ως άνωθεν  

* Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους 
από το Εθνικό  
Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

  

Β.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν επί ποινής αποκλεισμού:  

1. Έγγραφη εγγύηση τριών ετών για τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό, τον προσφέροντα και/ ή και τον 
πιστοποιημένο εφαρμοστή.  

2. Πίνακα συμμόρφωσης συμφώνως του Παραρτήματος Α., ακολουθούμενο από 
πρωτότυπα και επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική, πιστοποιητικά και αποτελέσματα 
εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου από ανεξάρτητα και πιστοποιημένα κατά ISO /IEC 
17025 διεθνή εργαστήρια διεξαγωγής παρόμοιων ελέγχων από τα οποία να προκύπτει 
προσηκόντως η τήρηση κάθε μίας και όλων των προαναφερόμενων ελαχίστων απαιτήσεων με 
σαφή αναφορά στο ακριβές σημείο του εγγράφου (αριθμός, σελίδα, γραμμή κ.τ.λπ.) από το 
οποίο προκύπτει η ικανοποίηση της αιτούμενης ελάχιστης επι αποκλεισμού απαίτησης.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των στοιχείων που κατατίθενται.  
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4. Δείγματα του προσφερόμενου ποδοσφαιρικού τάπητα, επισφραγισμένα από ανεξάρτητο 
εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025 και διαπιστευμένο από την FIFA με σαφή 
αναφορά στην ονομασία, κωδικό προϊόντος κ.τ.λπ..  

5. Βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου 
συστήματος προσηκόντως θεωρημένη.  

 

Β.4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

 Η διάστρωση γίνεται αφού απομακρυνθούν όλα τα τμήματα του παλαιού συνθετικού τάπητα 
και  προετοιμαστεί κατάλληλα ή εκ διαβαθμισμένων και συμπυκνωμένων αδρανών επιφάνεια 
ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και  τα ξένα σώματα. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί 
ότι η βάση πρέπει να είναι απολύτως ομαλή και επίπεδη και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
δυνατή αποστράγγιση και απορροή συμφώνως των προδιαγραφών του τεχνικού πλαισίου 
αναφοράς (EN 15330-1, FIFA).  

Πριν την τοποθέτηση του ποδοσφαιρικού τάπητα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή κοπή όλων 
των προκατασκευασμένων στοιχείων του συστήματος σε κομμάτια συγκεκριμένων 
διαστάσεων, συμφώνως προεγκεκριμένου από την υπηρεσία σχεδίου κοπής/διάταξης με 
προαριθμημένα και διαστασιολογημένα τεμάχια συμφώνως των οδηγιών του παραγωγού και 
των σχεδίων της μελέτης.   Αφού τοποθετηθούν και κολληθούν διαδοχικά όλα τα στρώματα 
δια κατάλληλων μεθόδων και μετά από έλεγχο των ενώσεων, ο συνθετικός χλοοτάπητας 
γεμίζεται διαδοχικά μέχρι 35-40 χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους, με ειδικά 
διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο, με την χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, ελέγχεται 
και ακολούθως γεμίζεται μέχρι 15-20 χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με κόκκους 
ειδικού ελαστικού τρίμματος κατάλληλα επεξεργασμένους.  
Το γήπεδο θα πρέπει αποδεδειγμένα να ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων για την 
κατηγορία κατάταξης FIFA Quality και δύναται ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο 
διενέργειας των σχετικών εργαστηριακών δοκιμασιών πεδίου  μετά από σχετικό αίτημα είτε 
της Ε.Π.Ο. είτε του κυρίου του είτε του τελικού χρήστη.  

 Γ. ΚΑΤΟΨΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ   
Τα υλικά θα τοποθετηθούν στον  διαμορφωμένο χώρο του υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου 
5Χ5 σε δημοτικό χώρο στη θέση Πάρκο Αμφιτρίτης όπως φαίνεται στο συνημμένο Σχ.2.  
 

 Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής αριθ. 133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την  
προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο  
σχετικό κωδικό 15-7135.0016 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΘΕΜΑ 9ο 
                                                         Απόφ. Αρ. 247/2016  (Α.Δ.Α: 7ΧΕ6Ω1Ρ-ΓΡ8) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών για τα έργο «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού» 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51907/27-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51907/27-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/51350/24-06-

2016 ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /51350/24-6-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 
Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση 
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   
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 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ με   αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/6/2016 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
 β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
γ) Την υπ. αρ. 16/ 50038/21-6-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της 
κλήρωσης, διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους 
διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

με προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  
   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 
 

     Τακτικά Μέλη  
 1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         
 2)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
   3)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
 

       Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    
   2)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός Π.Ε.   
    3)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      
 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 
τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
1)  Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, α/α Δ/ντής Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 
2) Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 
Υποδομών. 
3)Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &  Υποδομών.» 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. 16/51907/27-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επισκευή γραφείων Τουρισμού», 
προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη  
 1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         
 2)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
   3)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
       Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    
   2)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός Π.Ε.   
    3)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      
  

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 
τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 248/2016  (Α.Δ.Α: 6ΒΞΓΩ1Ρ-5ΨΙ) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών για τα έργο «Νέες Πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51918/27-06-2016) 

      

 Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51918/27-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 
Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/51338/24-06-2016 ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /51338/24-6-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 
Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση 
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

     «NEEΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΩΝ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 385.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  
 Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 24/6/2016 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
γ) Την υπ. αρ. 16/ 50038/21-6-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της 
κλήρωσης, διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους 
διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

«NEEΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 385.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   
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   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 
 

      Τακτικά Μέλη  
1)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         
2)   Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     
3)   Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

 

        Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    
2)  Παροικάκη  Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    
3)   Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.    
 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 
τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
1)   Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, α/α Δ/ντής Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 
2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 
Υποδομών. 
3)  Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών.» 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/51918/27-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέες Πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 

385.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: 
 

     Τακτικά Μέλη  
1)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος  Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         
2)   Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     
3)   Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
  

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    
2)  Παροικάκη  Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    
3)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.    
 

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 
οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών 
μελών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 249 /2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΤ4Ω1Ρ-Α2Υ) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών για τα έργο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» 
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(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51911/27-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51911/27-06-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 
Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 16/51357/24-06-2016 ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 51357/24-6-2016  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 
Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση 
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 100.000,00  
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  
     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 24/6/2016 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
γ) Την υπ. αρ. 16/ 50038/21-6-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της 
κλήρωσης, διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους 
διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 100.000,00 
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 
 

     Τακτικά Μέλη  
 1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  (Πρόεδρος)                                         
 2)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.     
 3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   
2)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   
3)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    
 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 
τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
 

1) Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, α/α Δ/ντής Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 
2) Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 
Υποδομών.  
3) Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Υποδομών.» 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. 16/51911/27-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: 
 

Τακτικά Μέλη  
 1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  (Πρόεδρος)                                         
 2)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.     
 3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   
2)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   
3)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

   

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το 
οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των 
τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο 
                                                 Απόφ. Αρ. 250/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩΦ5Ω1Ρ-6ΣΗ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «Τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας στο Δημοτικό και Αγροτικό Δίκτυο»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51974/27-06-2016) 

 

      O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 16/51974/27-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου με τίτλο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Δημοτικό και Αγροτικό Δίκτυο», ως 
κατωτέρω:  

  

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”, προϋπολογισμού 30.000€ (με 
αναθεώρηση, στρογγύλευση και Φ.Π.Α.) 
 Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη 
την 15-6-2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο 
νόμος κατά το οποίο και δεν κατατέθηκε ουδεμία ένσταση,  
Παρακαλούμε όπως: 

1. Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2. Κατακυρώσετε το διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 

3. Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για το έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», προϋπ. 30.000 € (με αναθεώρηση, 
στρογγύλευση  και ΦΠΑ) 
Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», σύμφωνα με τον Ν. 
3669/2008, άρθρο 22, παρ. 10. Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε 
ουδεμία ένσταση μετά και την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός 
μειοδότης είναι η εταιρεία «VAST MAKE I.Κ.E.» με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: 
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 51,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς  14.359.08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και 
του ΦΠΑ 23%), ήτοι μέση έκπτωση 51%. 
το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:  
 

Δαπάνη Εργασιών  : 8.375.05 € 

Γ.Ε & Ε.Ο. 18% : 1.507.51 € 

Απρόβλεπτα 15% : 1.482.38 € 

Αναθεώρηση : 309.11 € 

Σύνολο Ι : 11.674.05 € 

ΦΠΑ 23% : 2.685.03 € 

Συνολικό Ποσό Προσφοράς : 14.359.08 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του 
Ν. 3669/08.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το  σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπ: 30.000€ (με στρογγύλευση και  Φ.Π.Α)»  

   Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 15 του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ.16/40952/25-5-2016, 

ΑΔΑ:7Ν6ΝΩΙΠ-Ψ2Ξ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
1. Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός , υπάλληλος  Δ/νσης  Τεχνικών Έργων   και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος,   
2. Εμμανουήλ Γερακιός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης   Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  
3. Χατζηνικόλας Αντώνης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 48/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 
του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 51/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ» Προϋπ: 30.000 € (με στρογγύλευση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 
διαγωνισμού ως εξής:  
   Η επιτροπή προέβη στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
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Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της 
Διακήρυξης:  

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
2. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. VAST MAKE I.K.E. 

4. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 
5. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
6. ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

7. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

8. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο αναγραφόταν από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονταν κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονόγραψε, έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και 
αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό 
(αρχικός πίνακας μειοδοσίας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Η επιτροπή με το υπ΄ αριθμό πρωτ.: 16/48393/15-6-2016 έγγραφό της προς Ε.Τ.Α.Α. - 

ΤΣΜΕΔΕ γραφείο Ρόδου αιτήθηκε τον έλεγχο γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζόμενων.  

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των προαναφερθέντων εγγυητικών επιστολών έγινε με το 
υπ΄ αριθμόν: 583/15-6-2016 έγγραφο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων ελέγχων η συνεδρίαση έγινε δημόσια και ο πρόεδρος 
ανακοίνωσε ότι από την συνέχεια της διαδικασίας δεν αποκλείεται ουδείς. 
      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα περιληπτικά, και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(έλεγχος δικαιολογητικών). 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής 
προσφοράς, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση 
επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας.  
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξήλθαν και η συνεδρίαση έγινε μυστική. 
Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφάσισε για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών. Ουδείς αποκλείστηκε. 
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
τελικό πίνακα μειοδοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, από τον οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 
είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «VAST MAKE I.Κ.E.» με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 51%  και ποσό προσφοράς 11.674,05 € με αναθεώρηση και προ 
ΦΠΑ, ήτοι μέση έκπτωση  51 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
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Δαπάνη Εργασιών : 8.375,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1507,51 

Απρόβλεπτα 15% : 1482,38 

Αναθεώρηση : 309,11 

Σύνολο  : 11.674,05 

 Το αποτέλεσμα αυτό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών του Δήμου Ρόδου στις 15-6-2016, ημέρα Τετάρτη. Στην Ανακοίνωση 
γνωστοποιείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ότι το πρακτικό διατίθεται για πέντε (5) 
ημέρες (έως τις 21-06-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και 
υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος θ) της Διακήρυξης της 
Δημοπρασίας.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

  

 «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους και των οικονομικών προσφορών, που διενεργήθηκε στα 
πλαίσια  του από 13/06/2014 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος διαγωνισμού του έργου: 
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ» προϋπ: 23.824,59 (άνευ Φ.Π.Α), ανακοινώνεται ότι: 
1. Προσήλθαν οχτώ (8) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές των οκτώ (8) εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατά σειρά 

μειοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    (ΑΝΕΥ 
Ε.Ο., ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ,  Φ.Π.Α.) 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 VAST MAKE I.K.E. 8.375.05 € 51% 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 9.229.65 € 46% 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9.742,41 € 43% 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9.742,41 € 43% 

5 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 10.426,08 € 39% 

6 ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10.767,92 € 37% 

7 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 10.767,92 € 37% 

8 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 10.938,84 € 36% 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό της επιτροπής 
Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής 
επιχείρησης «VAST MAKE I.K.E.»με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 51%“,  
ποσό προσφοράς 8.375.05 ευρώ (χωρίς Ε.Ο.,απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ) ήτοι μέση 
έκπτωση 51 %. 

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων , 

προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) ημερών, οι οποίες θα 

απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. 16/51974/27-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
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· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ) και  
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το από 15/06/2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Δημοτικό και Αγροτικό Δίκτυο», 
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως μειοδότρια 
προσφορά, αυτήν της εταιρείας: «VAST MAKE Ι.Κ.Ε.», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 
Τεχνικά έργα: 51% και ποσό προσφοράς 11.674,05 ευρώ (με αναθεώρηση και προ  ΦΠΑ) ήτοι 
μέση έκπτωση  51%. 
Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών : 8.375,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 1507,51 

Απρόβλεπτα 15% : 1482,38 

Αναθεώρηση : 309,11 

Σύνολο  : 11.674,05 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                               Απόφ. 251/2016  (Α.Δ.Α:ΩΘΙΧΩ1Ρ-ΠΓΛ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «Επισκευή 
συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού»     

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51900/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 16/51900/27-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου με τίτλο «Επισκευή συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού», ως 
κατωτέρω:  

  

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 25.000€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη 
την 17-6-2016 και ώρα 10:00,  
παρακαλώ όπως: 
1. Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
2. Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 
3. Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 
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«Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008, 
άρθρο 22, παρ. 10. Σας επισημαίνουμε ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκε ουδεμία 
ένσταση μετά και την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζει ο νόμος και προσωρινός 
μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης: 
 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 54,00% 

 

και συνολικό ποσό προσφοράς  9.303,92  ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 54%. 
το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:  
 

Δαπάνη Εργασιών  : 6.642,40 € 

Γ.Ε & Ε.Ο. 18% : 1.195,63 € 

Απρόβλεπτα 15% : 1.175,71 € 

Αναθεώρηση : 290,18 

Σύνολο Ι : 9.303,92 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του 
Ν. 3669/08.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το  σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «Επισκευή συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού», Προϋπ: 
25.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 
 

   Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 17 

του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ.  16/40793-25-5-

16  , ΑΔΑ:ΩΝΗΩΩ1Ρ-9ΟΛ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
 

1) Γιαννόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος   Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Ράμμος Βασίλειος, Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος, υπάλληλος Τ.Υ Δ.  Ρόδου  
3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. , ως μέλος υπάλληλος Τ.Υ Δ 
Ρόδου,  που αντικατέστησε  το τακτικό μέλος κ. Κεφάλα Βασιλεία  λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το 
συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 47/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 52/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το 
έργο: «Επισκευή συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού», Προϋπ: 25.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της 
Διακήρυξης:    
 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

2. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ ΣΙΑ ΕΕ 

3. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Κ ΣΙΑ ΕΕ 
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4. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  

5. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ  

6. VAST MAKE IKE 

7. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 

8. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. ΟΕ 

9. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 

   

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου 
και διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς με πρωτόκολλο. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονοέγραψε και έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε, 
ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών 
προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 
      Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα  περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους.  

    

 Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής 
προσφοράς, η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 
 

 Το  τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 54%  και ποσό προσφοράς       7.838,03 ευρώ για εργασίες 
και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  54,00 %. 

 

Με το υπ’ αρ. 16/49571/17-6-2016 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 
αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των συμμετεχόντων.  
Η απάντηση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 17-6-16 (το υπ’αρ. 595 /17-6-16 

έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου που μας βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών), 
οπότε σήμερα 17/06/16 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
17/21-9-10 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 
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Η Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε σήμερα 17-6-2016,  

ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 9712,34 43,00% 

2 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ ΣΙΑ Ε.Ε 9201,17 46,00% 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Κ ΣΙΑ Ε.Ε  12097,83 29,00% 

4 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  11757,05  31,00% 

5 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ  9541,95 44,00% 

6 VAST MAKE IKE 8689,99 49,00% 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 8008,42 53,00% 

8. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 12949,79 24,00% 

9. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε 7838,03 54,00% 

  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 
1 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε 7838,03 54,00% 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ 8008,42 53,00% 

3 VAST MAKE IKE 8689,99 49,00% 

4 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ ΣΙΑ Ε.Ε 9201,17 46,00% 

5 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ  9541,95 44,00% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 9712,34 43,00% 

7 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  11757,05 31,00% 

8. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Κ ΣΙΑ Ε.Ε 12097,83 29,00% 

9 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 12949,79 24,00% 

  

 Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. 16/51900/27-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

· το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), 

· τους όρους της διακήρυξης  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το από 17/06/2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: «Επισκευή συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως μειοδότρια 
προσφορά, αυτήν της εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης: Τεχνικά έργα: 54% και ποσό προσφοράς 7.838,03 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ 
(χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  54,00 %. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
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ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 14
ο 
                          (Απόφ. Αρ. Ορθή επανάληψη 252/2016  (Α.Δ.Α: 78Ζ6Ω1Ρ-ΞΤΦ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης και κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού   «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου – 

Τηλιακού)»   
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ.16/47410/13-06-2016 και 

γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 2/51657/27-06-2016 ) 

 

 Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών   με αρ. πρωτ.: 16 /47410/13-6-2016 και τη γνωμοδότηση της 
νομικής υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 2/51657/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Απόφαση επί της ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος του  διαγωνισμού του έργου: 
«Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας(οδός Μαύρου-Τηλιακού), προϋπ: 
139.900,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» 

 Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 
17-05-2016 και ώρα 10:00 ,  

παρακαλώ όπως : 
1)  Αποφασίσετε επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του από 17/5/16 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

2) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
3) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 
4) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κου 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΙ ΜΑΥΡΟΥ – ΤΗΛΙΑΚΟΥ) 

Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2)   Κεφάλα Βασιλική , Πολιτικό  Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως μέλος , η οποία ως 
1ο αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Βασιλώτο Κων/νο Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό ΤΕ , ο οποίος απουσιάζει. 

3)  Μοσχούς Ευαγγελία , Πολιτικός Μηχανικός,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 74/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου 
οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 107/4-4-2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου-Τηλιακού), προϋπ: 
139.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 17-05-2016 και ώρα 
10:00 και έχοντας υπόψη: 
To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 17-8-16. 

Το υπ’ αρ. 16/37596/17-5-16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς  το αρμόδιο γραφεία του 
ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και το  υπ’ αρ. 425/ 17-5-16 
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έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου, (αρ. πρ. Δ. Ρόδου  16/57855/18-5-16) που μας βεβαιώνει την 
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 
Την υπ’ αρ.16/38150/18-5-16 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. 
Την από 23/05/2016 εμπρόθεσμη ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ‘’ΕΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’, η οποία κατέθεσε το υπ’ αρ 9343/23-5-16 Διπλότυπο Είσπραξης ποσού 
250€ υπέρ δημοσίου για το παραδεκτό της ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης. 
Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) , άρθρο 27 του Ν.3669/08 και άρθρο 
3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04 και τα αναγραφόμενα στα άρθρα 4.1.ι και 4.2 της Διακήρυξης. 
Σας αποστέλλουμε  
Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης:« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 52 % ,ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  52  %, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   52 %, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  53% ,ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ  55 % και ποσό προσφοράς 46.670,56 ευρώ για 
εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  52,788 % 
και συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 53.698,32 ευρώ (με απρόβλεπτα και   αναθεώρηση) 
Την υποβληθείσα ένσταση από την εργοληπτική επιχείρηση ‘’ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ 
Την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης . 
 και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την υποβληθείσα ένσταση και την έγκριση των 
πρακτικών και  του αποτελέσματος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και  του 
άρθρου 27 του Ν. 3669 /08 και των διατάξεων της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΕΙΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Στα πλαίσια  του  από 17-5-16 διεξαχθέντος  διαγωνισμού του έργου:  
“Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου-Τηλιακού)”, προϋπ: 
139.900,00€(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), και του πρακτικού του διαγωνισμού που 
ολοκληρώθηκε την 18-5-16 και εξεδόθη η υπ’αρ. 16/38150/18-5-16 ανακοίνωση του 
αποτελέσματος, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 23-5-16 (Αρ.Πρ. Δήμου 16/40213/23-5-16) 

ένσταση κατά του πρακτικού του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα κατά του προσωρινού μειοδότη 
Τσακίρης Τσαμπίκος και ΣΙΑ ΕΕ, που προσέφερε μέση έκπτωση 52,788%,  από την εργοληπτική 
επιχείρηση ‘’ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’, η οποία κατετάγη δεύτερη στο διαγωνισμό με 
μέση έκπτωση 48,057%.   
Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην ένσταση της έχουμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:  
Ο διαγωνισμός του έργου του θέματος διεξήχθη την 17-5-16 και συμμετείχαν 14 εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 
1) Σύμφωνα με το άρθρο 22  της Διακήρυξης  : Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ,που μετέχει 

στο διαγωνισμό , μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας ,οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω 

επαγγελματικά προσόντα: 

1……… 

2…….. 

3.Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 

Ασφάλισης , σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία(εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη …….εγκατεστημένη. 

4………. 

5…………… 

6……………. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.της Διακήρυξης : 
α. Για την περίπτωση 1,2,5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που 
υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 
ότι: 
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i)……. 
ii)…….. 
iii)…….. 
iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4του Ν.3669/08(ΚΔΕ) 
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους , περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης ,όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 
, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κ/ξιες στις οποίες συμμετέχει , καθώς και για κάθε έργο που 
εκτελεί (παρ.3 άρθρου 20 του ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 
……………….. 
γ…….. 
δ…….. 
ε………. 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ‘’ΕΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ , η οποία κατετάγη 2η

 στη σειρά μειοδοσίας με ποσοστό 46,014% , 
πρέπει να αποκλεισθεί από την διαδικασία  ο πρώτος μειοδότης καθώς στην υπεύθυνη δήλωση δεν 

ανέγραψε την 1
η
 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ‘’Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση 

βλαβών οδού Φιλερήμου’’ , καθώς επίσης και του ότι θα έπρεπε η βεβαίωση του ΙΚΑ που 

προσκόμισε για το έργο  ‘’Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου’’ να είχε 

ημερομηνία μεταγενέστερη της 31-3-2016 , ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η ΣΣ , διότι το 

ΙΚΑ κάνει μεταβολή στο Μητρώο και υπολογίζει διαφορετικό ποσοστό για την αρχική σύμβαση και 

διαφορετικό για την Συμπληρωματική και επίσης ότι το ΙΚΑ αναφέρεται πλέον σε δύο έργα το 

καθένα με αυτοτελή ποσοστά εργοδοτικών εισφορών. 

Σύμφωνα με την Νομοθεσία που διέπει τα Δημόσια Έργα (Ν.3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 57 η 

συμπληρωματική σύμβαση δεν αποτελεί νέο έργο αλλά είναι συνέχεια του αρχικού διότι όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 57 του Ν.3669/08: ‘’αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών 

εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα 

σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση 

του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει 

δικαίωμα να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση  ότι οι 

συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια 

σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι 

εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες 

για την τελειοποίησή της αρχικής.’’ 

Τα αναγραφόμενα στην ένσταση της ‘’ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ δεν ευσταθούν διότι 
σύμφωνα με το άρθρο 22 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο23 της Διακήρυξης τα 
οποία σας έχουμε παραθέσει παραπάνω ο συμμετέχοντας πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να 
αναγράψει ότι ‘’το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 

ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4του Ν.3669/08(ΚΔΕ)’’ , πράγμα το οποίο ήταν 

γραμμένο σωστά.  

Δεν υποχρεούται να αναγράψει ένα προς ένα τα έργα τα οποία έχει υπό εκτέλεση ( το οποίο 

κάνουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό) οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

απέκρυψε κάποιο έργο , το οποίο σημειωτέον το αναγράφει ως ‘’Άρση καταπτώσεων και 

αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου’’ όπως είναι και ο τίτλος του έργου τόσο της αρχικής όσο 

και της συμπληρωματικής σύμβασης αφού η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και δεν διαχωρίζονται. 

Όσον αφορά την βεβαίωση ΙΚΑ την οποία προσκόμισε η εργοληπτική επιχείρηση Τσαμπίκος 
Τσακίρης & ΣΙΑ ΕΕ για το συγκεκριμένο έργο ακόμη και αν αυτή είχε εκδοθεί μετά την 31-3-16 ( 

όπως αναφέρει ο ενιστάμενος ότι θα έπρεπε) ως προς την μορφή της θα ήταν ακριβώς η ίδια ,  
διότι το ΙΚΑ διατηρεί ένα μητρώο για αρχική και συμπληρωματική σύμβαση οπότε η βεβαιώσεις 
ασφαλιστικής ενημερότητας  που εκδίδει για συμμετοχή σε δημοπρασίες αναφέρουν τον τίτλο του 
έργου. 

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδει το ΙΚΑ για συμμετοχή σε 

δημοπρασίες ισχύει για 6 μήνες από την έκδοση της και η συγκεκριμένη που προσκομίσθηκε  ισχύει  

μέχρι 22/09/2016. 
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Τα παραπάνω αναγραφόμενα ταυτίζονται και με αυτά που μας αναφέρει το ΙΚΑ στο με αρ. 

12954,13470/27-5-16 (αρ. πρ. Δήμου 16/42715/31-5-16) έγγραφο του , που μας λέει ότι:        

Α)όταν υπογράφεται συμπληρωματική σύμβαση , αφού προσκομίσει ο ανάδοχος τα δικαιολογητικά ( 

δεν προσδιορίζει το πότε αλλά προκύπτει ότι όταν προκύψουν εργατικές δαπάνες)  , γίνεται 

μεταβολή στον ήδη υπάρχον ΑΜΟΕ ώστε να συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση και να 

υπολογιστεί νέο ποσοστό εργατικής δαπάνης κοινό και για τις δύο συμβάσεις  

Β) Παραμένει ο αρχικός τίτλος του έργου και οι ασφαλιστικές ενημερότητες που χορηγούνται για 

συμμετοχή σε δημοπρασίες αφορούν όλο το έργο,  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :  
1)   Την απόρριψη της ένστασης ,σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω στην 
γνωμοδότηση μας,  της εργοληπτικής επιχειρήσεις ‘’ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’, κατά του 
πρακτικού του από 17-5-16 διαγωνισμού του έργου “Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην 
περιοχή Μαρίνας(οδός Μαύρου-Τηλιακού)” ,προϋπ: 139.900,00 €(με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α), με την οποία ζητά να απορριφθεί η προσφορά της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής 
επιχείρησης ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που προσέφερε έκπτωση 52,788%, να 
ακυρωθεί το από 17/5/16 πρακτικό του διαγωνισμού και να ανακηρυχθεί ανάδοχος η εργοληπτική 
επιχείρηση ‘’ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ . 
2)  Την έγκριση του αποτελέσματος (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 παρ. 10 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και  άρθρο 27 του Ν.3669/08) του από 17/5/16 διεξαχθέντος διαγωνισμού στη 
μειοδότρια  εργοληπτική επιχείρηση:   :« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 52 % ,ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  52  %, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   52 %, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  53%, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ  55 % και ποσό προσφοράς 46.670,56 ευρώ για 
εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  52,788 

% και συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 53.698,32 ευρώ (με απρόβλεπτα και   
αναθεώρηση)» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-

Τηλιακού) ,προϋπ: 139.900,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)»  
   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα Τρίτη 17 του 
μηνός Μαϊου  του έτους 2016    και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/29275/18-4-2016 

, ΑΔΑ: 7ΥΤΡΩ1Ρ-00Κ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
 

1) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Κεφάλα Βασιλική , Πολιτικό  Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως μέλος , η 

οποία ως 1ο
 αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Βασιλώτο Κων/νο 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ , ο οποίος απουσιάζει. 

3) Μοσχούς Ευαγγελία , Πολιτικός Μηχανικός,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο 
, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 74/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 107/4-4-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  , συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) , για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Διαμόρφωση 
κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας(οδός Μαύρου-Τηλιακού) ,προϋπ: 139.900,00 €(με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α)»  και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της 

Διακήρυξης:   
1. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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2. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

4. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

5. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

6. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 

7. VAST MAKE I.K.E. 

8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

9. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ 

10. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ-ΚΟΣΜΟΣ Θ .Ο.Ε. 
11. ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

12. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜ-ΚΙΝΟΥΣ Μ Ο.Ε. 
13. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

14. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 

     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και 
αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα επιμέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά 
σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών , ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα  περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους. 

      Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων ,η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι  

ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης :« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 52 % , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  52  % , ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   
52 %, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  53% ,ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ  55 % και ποσό προσφοράς 46670,56 ευρώ 

για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  
52,788 %. 
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 Με το υπ’αρ. 16/ 37596 / 17 – 5 -16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 
αρμόδιο γραφείο του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των συμμετεχόντων. 

  Η απάντηση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ σήμερα 18-5-16 αρ. πρ. 16/57855/18-5-

16 (το υπ’αρ. 425/17-5-16 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ) , που μας βεβαιώνει την γνησιότητα 
των εγγυητικών , οπότε σήμερα 18 / 5 /16  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο 17/21-9-10 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

 Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου θα εκδώσει σήμερα 18-5-16 

ανακοίνωση,  ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση. 
 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 46.670,56 52,788% 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 51.347,51 48,057% 

3 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 53.096,65 46,288% 

4 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜ.-ΚΙΝΟΥΣ Μ. Ο.Ε. 55.535,79 43,82% 

5 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ Ο.Ε. 57.212,79 42,124% 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 57.685,14 41,646% 

7 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 57.912,36 41,416% 

8 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 58.825,43 40,493% 

9 ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 62.278,11 37,00% 

10 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 64.657,70 34,593% 

11 VAST MAKE I.K.E. 69.290,08 29,907% 

12 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 70.250,94 28,935% 

13 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78.960,70 20,124% 

14 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 86.003,11 13,00% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση πρακτικού επιτροπής επί της ένστασης του διαγωνισμού «Διαμόρφωση 
κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου – Τηλιακού)». 
ΣΧΕT: Tο αρ. πρωτ. 2/50237/21-06-2016 έγγραφό σας. 
     Με το παραπάνω σχετικό, ζητείται να γνωμοδοτήσουμε επί του από 13-06-2016 πρακτικού -
γνωμοδότησης επί ενστάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού 
κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου – Τηλιακού)». 
Με το παραπάνω πρακτικό (γνωμοδοτικά προς την Οικονομική Επιτροπή) απορρίφθηκε η από 
23-05-2016 (αρ.πρωτ. 16/40213/23-05-2016) ένσταση της επιχείρησης «ΕΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» κατά του προσωρινού μειοδότη επί του παραπάνω διαγωνισμού   
εταιρείας «Τσακίρης Τσαμπίκος και Σια Ε.Ε.» . 
   Με την ένσταση ζητείται να ακυρωθούν  η προσφορά  του πιο πάνω προσωρινού  μειοδότη και 
το πρακτικό δημοπρασίας και να συνταχθεί νέο, επειδή στη Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού 
μειοδότη  ότι είναι σε εξέλιξη (ανεκτέλεστα) τέσσερα (4) δημόσια έργα, για το τέταρτο έργο 
«Άρση Καταπτώσεων και Αποκατάσταση Βλαβών οδού Φιλερήμου», η εταιρεία «Τσακίρης 
Τσαμπίκος και Σια Ε.Ε» προσκόμισε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ  της 23-03-

2016, ενώ μεταγενέστερα , δηλαδή στις 31-03-2016,  υπέγραψε για το παραπάνω έργο 
Συμπληρωματική Σύμβαση από την ημερομηνία της οποίας το αντικείμενο της Σ.Σ. θεωρείται 
ανεκτέλεστο νέο ανεξάρτητο έργο και ως εκ τούτου είναι ανακριβής η παραπάνω Υπεύθυνη 
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Δήλωση, επειδή  για την Συμπληρωματική Σύμβαση απαιτείται δήλωση μεταβολής στο Ι.Κ.Α , 
καθώς επίσης επειδή η Σ.Σ. έχει επίσης διαφορετικό ποσοστό εργοδοτικών εισφορών από την 
αρχική σύμβαση και ως εκ τούτου  η ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ θα έπρεπε να φέρει 
ημερομηνία μεταγενέστερη της 31-03-2016. 

   Επί των παραπάνω λόγων της  ένστασης η  Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 13-06-2016 

Πρακτικό γνωμοδότησε  προς την Οικονομική Επιτροπή για την απόρριψη τους επειδή: 
     α) Κατά το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 η συμπληρωματική σύμβαση δεν αποτελεί νέο έργο. 
  β) Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης δεν ήταν υποχρεωμένος ο συμμετέχων να 
περιγράψει στην Υπεύθυνη  Δήλωση ένα προς ένα τα έργα και σε κάθε περίπτωση έχει 
αναγράψει τον τίτλο του έργου της αρχικής σύμβασης. 
  γ) Και  μετά την 31-03-2016 η βεβαίωση του Ι.Κ.Α. θα ήταν η ίδια με αυτήν της 23-03-2016, 

διότι το Ι.Κ.Α. διατηρεί ένα μητρώο και για την αρχική και για την συμπληρωματική σύμβαση 
και σε κάθε περίπτωση η προσκομισθείσα πριν της 31-3-2016 ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει 
για 6 μήνες μέχρι δηλ. την 22-09-2016. 

    Επί της ως άνω γνώμης της  Επιτροπής Διαγωνισμού  περί απορρίψεως της ένστασης της 
επιχείρησης «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε», γνωμοδοτούμε αντιθέτως προς την Οικονομική 
Επιτροπή, να γίνει δεκτή η από 23-05-2016 (αρ.πρωτ. 16/40213/23-05-2016) ένσταση της 
εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» για τους εξής Α,Β,Γ,Δ,  λόγους ,  επιπροσθέτως δε 
και για  τον εξής Ε’ Λόγο να μην γίνει δεκτό  το από 17-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού  που ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη την  εταιρεία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλαδή  να παραπεμφθεί και πάλι το θέμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού και να 
συνταχθεί νέο πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη.Συγκεκριμένα: 
     Α) Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ 168/2006, Θ. Παπαευαγγέλου: 
Δημόσια έργα, σελ. 372,1711) η συμπληρωματική σύμβαση είναι μεν αυτοτελής σύμβαση, πλην 
όμως αποβλέποντας στην πληρότητα της αρχικής σύμβασης και δεδομένου ότι οι εργασίες της 
παραλαμβάνονται μαζί με την αρχική σύμβαση, δεν αυτονομείται από την τελευταία. 
   Β) Έχουμε αντίθετη γνώμη με την Επιτροπή ότι σύμφωνα με τα άρθρα 22 ως 23 της 
Διακήρυξης (καταβολή εισφορών Ι.Κ.Α, να μην υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικής 
σύμβασης ανώτερο του νόμιμου ορίου του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3869/2008) ότι οι 
συμμετέχοντες δεν είχαν υποχρέωση να αναγράψουν ένα προς ένα τα έργα. Και τούτο  διότι στην 
προκειμένη περίπτωση ο συμμετέχων δεν έκανε γενική και αόριστη  υπεύθυνη δήλωση, αλλά ο 
ίδιος τα ονόμασε συγκεκριμένα και περιοριστικά  και ως εκ τούτου αφού ο ίδιος τα όρισε 
συγκεκριμένα και περιοριστικά, η παράλειψη έργου  συνιστά Ψευδή Δήλωση.  
    Γ) Έχουμε αντίθετη γνώμη από την Επιτροπή ότι με τον τίτλο του έργου της αρχικής 
σύμβασης εννοείται και η συμπληρωματική σύμβαση. Και τούτο  διότι όπως προαναφέρθηκε 
κατά τη νομολογία του Ε.Σ. ανεξάρτητα ότι η Σ.Σ. δεν αυτονομείται, θεωρείται ωστόσο  
αυτοτελής σύμβαση, με νέο, ως γνωστό ,  τίτλο που πάντοτε  φέρει εμπρός στο όνομα της 
αρχικής σύμβασης επιπροσθέτως τον όρο «Συμπληρωματική Σύμβαση…» 

   Δ) Έχουμε αντίθετη γνώμη από την Επιτροπή ότι η κατά την 31-03-2016 βεβαίωση του Ι.Κ.Α 
θα ήταν η ίδια με αυτήν της 23-03-2016 η οποία είχε ισχύ μέχρι 29-09-2016. Και τούτο  διότι 
στις 23-03-2016 δεν είχε ακόμη συναφθεί η από 31-03-2016 Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία 
όχι  μόνο είχε αντικείμενο (νέες)  συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο 
αρχικώς ανατεθέν έργο οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά 
την εκτέλεση του έργου (αρ. 57 παρ 1 του Ν. 3669.2008)  και που ως εκ τούτου και εκ του νόμου 
και εκ των πραγμάτων   δημιουργούν νέο ανεκτέλεστο έργο, αλλά επίσης αυτές  οι (νέες)  
συμπληρωματικές εργασίες έχουν και διαφορετικό ποσοστό εργοδοτικών εισφορών που 
διαφέρουν από την αρχική σύμβαση και σε κάθε περίπτωση με την Συμπληρωματική Σύμβαση 
«γίνεται μεταβολή στο ήδη υπάρχουν ΑΜΟΕ ώστε να συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση και 
να υπολογιστεί νέο ποσοστό εργατικής δαπάνης  κοινό και για τις δύο συμβάσεις»  ότι 
περιγράφεται στο έγγραφο του Ι.Κ.Α αρ. 12954, 13470/27-5-2016 (αρ.πρωτ. Δήμου 
16/42715/31-5-2016), που επικαλείται η ίδια η Επιτροπή στη σελίδα 5 του από 13-06-2016 

πρακτικού της. Προκύπτουν δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση με την από 31-03-2016 Σ.Σ.  
ουσιώδεις  πρόσθετες μεταβολές επί του έργου της αρχικής σύμβασης , που δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στην καλύπτουσα μόνο την αρχική σύμβαση από 23-03-2016 ασφαλιστική 
ενημερότητα του Ι.Κ.Α , ούτως ώστε η ισχύς της τελευταίας μέχρι 22-09-2016 δεν καλύπτει και 
την Σ.Σ.  
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   Ε) Τέλος έχουμε αντίθετη γνώμη από την Επιτροπή, η οποία γνωστό ανεκτέλεστο έργο της 
Υπηρεσίας    (Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου) δεν το θεώρησε παρά 
ταύτα  ανεκτέλεστο έργο , και κατά συνέπεια παρέλειψε να εκτιμήσει και  να συμπεριλάβει και 
αυτό στις κατά το άρθρο 22 της Διακήρυξης υποχρεώσεις προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενημερότητας από το  Ι.Κ.Α, με αποτέλεσμα η προσφορά της εταιρείας «Τσακίρης Τσαμπίκος 
και Σια Ε.Ε.»  ως εκ τούτου να πάσχει.  
   Το έργο αυτό που αυτεπάγγελτα έπρεπε να συμπεριληφθεί διότι αφορά ανεκτέλεστο εξαιρετικά 
σοβαρό γνωστό έργο της ίδιας Υπηρεσίας (Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου), είναι το έργο «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού 
διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού)».  
   Για το παραπάνω ανεκτέλεστο έργο  ως Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, έχουμε  
υποβάλλει προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου την αρ. πρωτ. 
2/45342/07-06-2016 Γνωμοδότηση μας, η οποία για το πλήρες της  παρούσας Γνωμοδότησης 
μας και για την αντιγραφή αυτής στα πρακτικά,  επαναλαμβάνεται (αντιγράφεται) πιστά ως 
ακολούθως:          
 

ΘΕΜΑ: Ανεκτέλεστο μέρος του έργου εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και 
υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και 
πρόσθετων μονάδων), της από 01-04-2010 σύμβασης μεταξύ Δήμου Λίνδου (ήδη Δήμου Ρόδου) 
και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού 
324.517,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Σχετ. Η αρ. πρωτ 2/39073/ 20-05-2016  γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

Επανερχόμενοι επί του προκείμενου θέματος, προς άρση κάθε  τυχόν ακόμη 
αμφισβήτησης, σύγχυσης κ.λ.π. σχετικά με το γεγονός ότι υφίσταται  πράγματι  ανεκτέλεστο 
μέρος της αναφερόμενης στο θέμα εργολαβικής σύμβασης, όπως το ανεκτέλεστο πλήρως 
βεβαιώνεται σύμφωνα  με το με αριθμό 2/137657/26-11-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών του έργου, επί του οποίου υπήρξε άρνηση συμμόρφωσης από τον ανάδοχο 
και κατόπιν αυτού εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου η 
υπ’αρ. 2/28184/13-03-2014 απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής – Αρνητικής Επιμέτρησης 
του έργου και στη συνέχεια ο από 17-03-2014 3ος Αρνητικός Λογαριασμός του έργου, σύμφωνα 
με τον οποίο, εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν αποκαθιστά τις βλάβες του έργου, θα πρέπει να 
καταβάλλει το ποσόν των 296.422,98 ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη παραπάνω σχετική 
γνωμοδότηση μας σας γνωρίζουμε τα εξής: 

    Επειδή το θέμα άπτεται με τη τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής 
διοίκησης , αλλά και της προστασίας του δημοσίου και του δημοσιονομικού συμφέροντος και 
του δημόσιου/δημοτικού χρήματος , με συνεπαγόμενες προεκτάσεις σε ζητήματα απιστίας και 
παράβασης καθήκοντος (ποινικά και πειθαρχικά) εφόσον υπάρξει παρέκκλιση από τη τήρηση της 
νομιμότητας, θεωρούμε καθήκον μας να επιστήσουμε τη προσοχή  και να σας καταστήσουμε 
απολύτως σαφές ότι: 
   -Η χωρίς την επιβαλλόμενη λόγω της υποθαλάσσιας φύσης του έργου  αυτοψία από την 
επίβλεψη  ύστερα από κατάδυση δύτη για την βιντεοσκόπηση του αγωγού, (λόγω προφανώς τότε 
έλλειψης διάθεσης μέσων ) ήταν  προφανέστατα χωρίς καν  εικόνα του προς εκτέλεση έργου και 
κατά συνέπεια  ανεπαρκής , πλημμελής και κατά παράβαση νόμου και ουσιώδους όρου της 
διαδικασίας  ως προς τη από τον νόμο υποχρέωση για τη πληρότητα της επίβλεψης, της  
παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών  και της τήρησης των 
όρων της σύμβασης  ( παρ. 3 άρθρου 36 του Ν. 3669/2008) και ως εκ τούτου η στηριζόμενη σε 
αναφορά τέτοιου είδους επίβλεψης κατ΄άρθρο 71 του Ν. 3669/2008  έκδοση βεβαίωσης 
περαίωσης , επ’ ουδενί συνιστά νομίμως και κατά τήρηση ουσιώδους όρου της διαδικασίας 
εκδοθείσα πράξη αποδοχής ότι το έργο εκτελέσθηκε , ή πολύ περισσότερο ότι αυτοδίκαια  
εκτελέσθηκε και ότι δεν είναι ανεκτέλεστο.  
   Εξ άλλου  προς  εξασφάλιση ακριβώς  του δημοσίου συμφέροντος  από προηγούμενες 
ανεπαρκείς και πλημμελείς ενέργειες , όπως η παραπάνω ,  ο νόμος προβλέπει και επόμενες 
διαδικασίες, στάδια , όργανα  και πράξεις έλεγχου της εκτέλεσης δημοσίων έργων μέχρι της 
τελικής παραλαβής και οριστικής βεβαίωσης της εκτέλεσης ή μη του έργου , χωρίς επιρροή 
βέβαια του περιεχομένου  της προγενέστερης  βεβαίωσης περαίωσης από απλά μονομελή όργανα 
(τελευταίο εδάφιο άρθρου 71 του Ν. 3669/2008). 
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    Στη προκειμένη περίπτωση στο επόμενο στάδιο , δηλαδή σε αυτό  της προσωρινής 
παραλαβής, ύστερα από την  επιβαλλόμενη λόγω της υποθαλάσσιας φύσης του έργου   
υποθαλάσσια αυτοψία ( με κατάδυση δύτη για την βιντεοσκόπηση του αγωγού , στην οποία 
κλήθηκε η ανάδοχος αλλά δεν  παρέστη) υπήρξε  η ως άνω απολύτως νόμιμη διαπίστωση του 
ανεκτέλεστου χαρακτήρα του έργου,  αιτιολογημένη νόμιμα σύμφωνα  με το με αριθμό 
2/137657/26-11-2012 έγγραφο της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών . 
  ΄Ετσι είναι σαφέστατο ότι κατόπιν  της παραπάνω μεταγενέστερης πράξης της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών ,   η προγενέστερη  πράξη περαίωσης εργασιών της Δ/σας Υπηρεσίας 
κατέστη ανίσχυρη  κατά περιεχόμενο με επόμενες ισχυρότερες διοικητικες  πράξεις  και κατά 
νόμο και χρονικά  από συλλογικό  όργανο υψηλότερου στη διοικητική διαδικασία  βαθμού 
δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας  ,μη δεσμευόμενο κατά νόμο από τη προηγούμενη πράξη 
περαίωσης ,  η έκδοση μάλιστα της πράξης του οποίου   , έχει  τυπικά     ως διαδικαστική  
προϋπόθεση την έκδοση της πράξης περαίωσης. 
  Ειδικότερα για τη νομιμότητα όλων των παραπάνω που βεβαιώνουν το ανεκτέλεστο του έργου,  
παραθέτουμε τις παρακάτω  διατάξεις από τις οποίες διέπονταν το έργο και οι παραπάνω 
ενέργειες του Δήμου Ρόδου , αλλά και νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων. σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτές:  
  « Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου71 του Ν. 3669/2008  περί βεβαίωσης 
περαίωσης των έργων, όπως αντικαταστάθηκε  με την παράγραφο 1 του   άρθρου  136 
Ν.4070/2012 , ορίζονται τα εξής: 
«1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων 
αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά 
τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε 
αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν 
περατωθεί, ο ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα 
που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Εάν η βεβαίωση 
δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται 
στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και 
πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων άρθρων». 
         Σύμφωνα δηλαδή και  με ειδική ρητή πρόβλεψη  της αμέσως παραπάνω υπογραμμισμένης  
διάταξης  η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, που είναι τα άρθρα 71 έως 
75 περί διοικητικής παραλαβής ,προσωρινής παραλαβής , χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των 
έργων και οριστικής παραλαβής.  
     Στη θεωρία μάλιστα επιπλέον  σχολιάζεται και επισημαίνεται ότι η βεβαίωση περαίωσης 
εκδίδεται «χωρίς να απαιτείται αυτοψία, καλόν όμως είναι να γίνεται πάντοτε». (Β. Κωτσοβίνου 
«Κωδικας Δημοσίων ΄Εργων εκδ.2008, σελ 405,942).» 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής αραλαβής του 
έργου 2  όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους  2  και 3 του    άρθρου  136 
Ν.4070/2012ορίζονται τα εξής: 
«1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με 
την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες 
συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 
2.«Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη 
περάτωση του  
έργου ή, στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής περαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". Αν η τελική επιμέτρηση 
και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία 
για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του 
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μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η 
προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το 
πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 
όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του 
έργου οι πειθαρικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος 
δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει "με επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η 
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί  
αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 
 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο 
του«μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και 
τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 
3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή 
παραλαβής, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση 
των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν 
όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον 
μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση 
του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής  
των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την 
υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη 
που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η επιτροπή παραλαβής 
συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την 
παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον 
τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που 
παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή 
τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων 
της αδυναμίας υπογραφής. 
4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το 
δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο 
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους 
που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού 
επιμετρητικου πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις 
τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων». 
Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο 
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή 
ελαττωματικές,που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλάμε μείωση της τιμής 
τους. 
5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την 
παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του 
κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του 
παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική 
ένσταση ασκείται μέσα στην Προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος, 
υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η 
προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη 
αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από 
τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από 
την πλήρη αποκατάσταση. 
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6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις 
παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό 
προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σ όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν 
συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης. 
7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 
1176 Β`) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
Δημόσιων`Εργων.». 
  Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές  ότι η βεβαίωση περάτωσης εργασιών δεν έχει 
σχέση με τον έλεγχο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  που ενεργούν τα όργανα της 
προσωρινής παραλαβής του έργου , δηλαδή η έκδοση βεβαίωσης περάτωσης δεν συνιστά χωρίς 
άλλο λόγο αυτοδίκαιης συντέλεσης της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής και ότι το έργο 
εκτελέστηκε ποσοτικά και ποιοτικά καλά,  και ειδικότερα δεν υπάρχει αυτοδίκαιη παραλαβή 
όταν κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο ειδική διαταγή προς αποκατάσταση ελαττώματος   (ενδεικτ. 
αντί πολλών ΣτΕ 4136/1998 κ.α) 
   Συγκεκριμένα η Επιτροπή για τη προσωρινή παραλαβή , όπως δέχεται η νομολογία έχει ευρεία 
αποφασιστική αρμοδιότητα με την από τεχνική άποψη ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση του 
έργου, μη δεσμευόμενη από τον τελικό συνοπτικό επειμετρητικό πίνακα , στο περιεχόμενο του 
οποιίου μπορεί να επέμβει διορθωτικά, εάν διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι οι αναγραφόμενες 
σ΄αυτόν εργασίες είναι διαφορετικές από τις πράγματι εκτελεσθεισες.  (Β. Κωτσοβίνου 
«Κωδικας Δημοσίων ΄Εργων εκδ.2008, σελ 413,970, ΔΕφΘεσσαλ. 996/2002)). 
 

  Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε η νομολογία δέχεται ότι και εάν έχει εκδοθεί βεβαίωσης 
περάτωσης του έργου, δεν έχει όμως γίνει η κατά νόμο παραλαβή (προσωρινή, ή οριστική, 
ή διοικητική) δεν λύνεται ο διοικητικός δεσμός μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του 
έργου (Θ. Παπευαγγέλου : Δημόσια Έργα και Μελέτες , σελ. 484, 2375, ΣτΕ 3464/2007) και 
ότι δεν διενεργείται η παραλαβή του έργου εφόσον κατά την  προσωρινή παραλαβή που 
είναι ο από τεχνικής άποψης ποιοτικός έλεγχος του εκτελεσθέντος έργου, διαπιστωθούν 
κακοτεχνίες  (ΣτΕ 1234/1236/2010) καθώς επίσης  δεν υπάρχει αυτοδίκαιη παραλαβή εάν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο πλημμελειών ή εκδοθεί ειδική διαταγή 
πλημελλειών (ΣτΕ 2778/2011). 
     ΄Οπως δε στη προηγούμενη παραπάνω σχετική γνωμοδότηση μας επισημάναμε,  η παραπάνω 
πράξη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου, κατά τη διαδικασία της προσωρινής 
παραλαβής, και οι μεταγενέστερες στηριζόμενες σε αυτήν παραπάνω  διοικητικές πράξεις 
ισχύουσες κατά το τεκμήριο νομιμότητας που παράγουν, δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί ή 
ακυρωθεί παράγουσες πλήρη έννομα αποτελέσματα (Ε. Σπηλιωτόπουλου: Εγχ. Δ.Δ.Ι, 100, ΣτΕ 
560/1998) και σχετικές ειδικές διοικητικές προσφυγές της αναδόχου εταιρείας προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έγιναν δεκτές. 
       Αναφερόμαστε δε και πάλι στην  από 03-11-2014 αίτηση ακύρωσης που άσκησε η ανάδοχος 
εταιρεία «Τσαμπίκος Τσακίρης και Σια Ε.Ε.» κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά του 
Δήμου Ρόδου, και που δικάσθηκε  στις 26-6-2015 από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, η οποία 
με την υπ’αρ. 2630/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Α2 Ακυρωτικό) 
παραπέμφθηκε για εκ νέου προσδιορισμό δικάσιμο από το ακυρωτικό τμήμα στο τμήμα 
διαφορών ουσίας (χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να μας έχει κοινοποιηθεί νέα δικάσιμος) και  επί 
της οποίας ωστόσο δεν υφίσταται αναστολή διατηρούμενης της ισχύος των παραπάνω 
διοικητικών πράξεων που δικαιολογούν τον χαρακτήρα του έργου ως ανεκτέλεστου. 
    Στα πλαίσια δε της παραπάνω εκκρεμοδικίας, υφίσταται ήδη δικαστική κρίση (κεφ. 9 αποφ. 
2630/2015 Διοικ. Εφ. Πειραιά Α2 Ακυρ.), σύμφωνα με την οποία η παραπάνω «ένδικη διαφορά  
ανέκυψε στο στάδιο εκτελέσεως της διοικητικής συμβάσεως», ήτοι και δικαστικώς βεβαιώνεται 
ότι δεν έχει περατωθεί η εκτέλεση της πιο πάνω σύμβασης. 

Τέλος υπενθυμίζουμε και πάλι ,κατά πιστή αντιγραφή, την  δικαστική κρίση που διαλαμβάνεται 
στο κεφάλαιο 8 της παραπάνω υπ’αρ. 2630/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, 

έχει ως εξής:   
«8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Με 
την με αριθμό 104/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λινδίων, εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά του διαγωνισμού του έργου «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου 
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αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων 
μονάδων)», και το έργο ανατέθηκε στην αιτούσα εταιρεία, που ήταν η μειοδότρια εργοληπτική 
επιχείρηση. Το συμφωνητικό του πιο πάνω έργου, ποσού 324.517,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., υπεγράφη την 1-4-2010. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 10-12-2010 και σύμφωνα με το με 
αριθμό 2/27508/20-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου, εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του. Κατά τη διαδικασία για την προσωρινή 
παραλαβή του έργου στις 7-10- 2011, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις από την Επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής, τις οποίες έπρεπε να αποκαταστήσει η ανάδοχος εταιρεία και για τις 
οποίες ενημερώθηκε και συμφώνησε. Ακολούθως, ενόψει του ότι η ανάδοχος δεν αποκατέστησε 
τις σημαντικότερες από τις εν λόγω ελλείψεις, εκλήθη και πάλι να το πράξει, αρχικά με το με 
αριθμό 2/163754/23-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής και στη συνέχεια, με το με αριθμό 
2/18635/20-2-2012 έγγραφο αυτής, με το οποίο της ζητήθηκε επιπλέον να αποκαταστήσει άμεσα 
τμήμα του ποντισμένου αγωγού που ήρθε στην επιφάνεια της θάλασσας. Με το με αριθμό 
2/21626/24-2-2012 έγγραφο, η Ανάδοχος κατέθεσε «Ειδική δήλωση βλαβών εξ ανωτέρας βίας και 
αίτημα αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους», προβάλλοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και η 
θαλασσοταραχή που έπληξαν το νησί της Ρόδου τα μεσάνυχτα της 6ης

/7
ης

 Φεβρουάριου 2012 
προξένησαν τις ανωτέρω βλάβες στο έργο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από επιτόπια εξέταση 
από τους επιβλέποντες μηχανικούς, συνέταξε την από 29-2-2012 Τεχνική Έκθεση - Αυτοψία, με 
την οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το είδος, την έκταση, το χρόνο, τις συνθήκες και τη 
δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών του έργου. Ενόψει αυτών, με την 196/30-3-2012 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, ορίστηκε η Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, η οποία 
με το 2/41649/17-4-2012 έγγραφό της, διαπίστωσε την ανάγκη επιτόπιας δια καταδύσεως 
αποτίμησης των βλαβών και του τρόπου αποκατάστασης αυτών. Στις 31-5-2012 με σχετικό 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κλήθηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και η Ανάδοχος εταιρεία, να προβούν σε κατ’ αντιπαράσταση 
επιτόπια εξέταση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 (κατάδυση δύτη για την 
βιντεοσκόπηση του αγωγού), στην οποία όμως, η αιτούσα δεν παρέστη. Ακολούθως, η ανωτέρω 
Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, σύμφωνα με το οποίο 
προκύπτει η ευθύνη του αναδόχου για τις προκληθείσες βλάβες, που οφείλονται στην 
ελαττωματική κατασκευή όλου του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου, κατά παρέκκλιση της 
εγκεκριμένης μελέτης, ενώ, επίσης, προτάθηκε η επανακατασκευή εξ αρχής όλου του 
υποθαλάσσιου τμήματος του έργου από τον ανάδοχο, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες. Το εν 
λόγω Πρωτόκολλο απεστάλη με το με αριθμό 2/137657/26-11-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, η οποία το κοινοποίησε στον 
ανάδοχο με το 2/140654/5-12-2012 έγγραφό της, ενώ στη συνέχεια, εγκρίθηκε με την 804/18-12-

2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, η 
αιτούσα άσκησε την από 26-2-2014 ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία όμως, δεν αποφάνθηκε εντός της αποκλειστικής 
προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την υποβολή της, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα, κατ’ άρθρο 227 παρ. 2 του ν. 3852/2010. Στη συνέχεια, κατά της ως άνω σιωπηρής 
απόρριψης, η αιτούσα άσκησε την με αριθμό 35/14-5-2014 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, η οποία απορρίφθηκε με την 19/21-8-2014 απόφαση 
αυτής, με την αιτιολογία ότι, αφενός η ανάδοχος δεν άσκησε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου 

διαπίστωσης βλαβών, που κατά το νόμο επέχει θέση πράξης της Διευθύνουσας Αρχής, αφετέρου, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 171/1987, οι πράξεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του Νομάρχη (ήδη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), που αφορούν θέματα 
εκτέλεσης έργου, τα οποία ανακύπτουν μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, δεν 
προσβάλλονται από τον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 152 παρ. 2 και 155 του π.δ. 76/1985 και ήδη κατά τις διατάξεις των άρθρων 225 επ. του ν. 
3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 152 του ν. 3463/2006. Κατόπιν αυτών, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η ειδική διοικητική προσφυγή της αιτούσας κατά της 804/18-12-2012 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που ενέκρινε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών ήταν 
απαράδεκτη, και, επομένως, απαράδεκτη είναι και η κρινόμενη προσφυγή κατά της τεκμαιρόμενης 
σιωπηρής απόρριψης αυτής, από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 

        

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 
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Ακολουθεί συζήτηση, η οποία καταγράφεται παρακάτω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  πάμε να συζητήσουμε το 3ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης μαζί με το 14ο

 τα 
οποία είναι συναφή. Με την έννοια ότι η λογική που τα διέπει είναι ίδια. Πάμε στο  14ο

 

θέμα. Έγινε λοιπόν ένας διαγωνισμός τον οποίον μειοδότησε η εργοληπτική επιχείρηση 
Τσαμπίκος Τσακίρης  και ΣΙΑ Ε.Ε. Το έργο είναι διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην 
Μαρίνα (οδός Μαύρου).  Έδωσαν λοιπόν χ  εταιρείες εδώ  και μειοδότης προτείνεται η 
εταιρεία Τσαμπίκος  Τσαμπίκος Τσακίρης  και ΣΙΑ Ε.Ε. Η εταιρεία έργων αναπτυξιακή 
έκανε ένσταση κατά του διαγωνισμού με ότι προβάλλει εκεί μέσα ως επιχειρηματολογία 
και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην προηγούμενη Ο.Ε.  ζήτησαν γνωμοδότηση 
της Νομικής Υπηρεσίας. Και για αυτό το θέμα αλλά και για το άλλο το οποίο είπαμε είναι 
συναφές με την έννοια αυτή, αλλά έχουμε τον ίδιο προτεινόμενο ανάδοχο. Έρχεται 
λοιπόν η Νομική Υπηρεσία και λέει το εξής: ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την 
ανάθεση στην εργοληπτική αυτή εταιρεία του έργου διότι πρώτον 1) θα έπρεπε να 
αναγράψει και το έργο της Λίνδου συν την συμπληρωματική σύμβαση ως ανεκτέλεστο 
έργο. Διότι ο Δήμος σε άλλη διαδικασία του χει ζητήσει να εκτελέσει το υπόλοιπο του 
έργου και επειδή αρνείται του έχει βάλει και ποινή, των έχει χρεώσει κάποιες χιλιάδες 
ευρώ. Κάνω κάπου λάθος κ. Νομικέ Σύμβουλε σε αυτά που λέω; Άρα δεν μπορούμε εμείς 
να πάμε στην κατακύρωση υπέρ αυτού του μειοδότη και του ενός διαγωνισμού και του 
άλλου. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι νομικός παρακαλώ να τοποθετηθεί ο Προϊστάμενος 
της Νομικής Υπηρεσίας. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ: Επειδή στον τοπικό τύπο γράφτηκαν κάποιες 
ανακρίβειες σχετικά και το έχω μπροστά μου, μιλάει για προβληματική ανάθεση έργων 
στον Δήμο Ρόδου και ότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές νομιμότητας. Δεν θέλω να κάνω 
κανένα χαρακτηρισμό γιατί θα είναι βαρύτατος εντάξει, ούτε ανάθεση έργου έχει γίνει 
στα συγκεκριμένα, ούτε προβληματική είναι, η διαδικασίες είναι καθ΄όλα νόμιμες και 
ούτε αφουγκράζομαι και προφανώς η Οικονομική Επιτροπή ούτε και το δημοτικό 
συμβούλιο ότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές νομιμότητας. Εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία 
για τις αρχές νομιμότητας ή για προβληματική ανάθεση έργων οποιοσδήποτε έχει την 
παραμικρή αμφιβολία τον καλώ να πάει χθες στον Εισαγγελέα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμάς δεν μας αγγίζουν αυτά και συμφωνώ μαζί του απόλυτα με αυτά τα 
πράματα και ότι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν θα το αποφύγουμε σε αυτή την ζωή αυτό 
υπάρχουν και τα θετικά υπάρχει και η κριτική μην ασχολείστε. Επί της ουσίας. 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Συγνώμη Πρόεδρε μου δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά 
επειδή μιλήσαμε και κατειδίαν σας παρακαλώ πολύ να προστατέψετε το κύρος της 
Οικονομικής Επιτροπής. Είναι απαράδεκτο πριν την Ο.Ε. να βγαίνουν στην εφημερίδα 
γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ: Εκτός από την ημερήσια διάταξη δεν πρέπει να 
δίνονται οι φάκελοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στην αρχή της συνεδρίασης σας είπα να στέλλουμε τα θέματα 
ηλεκτρονικά ένας λόγος ήταν και αυτός, διότι αν θα φύγει ηλεκτρονικά τότε δεν μπορεί 
να φύγει από εμάς, καταλάβετε. Για να λυθεί το θέμα άπαξ δια παντός φεύγει η 
πρόσκληση ηλεκτρονικά είναι στα email μας συμφωνούμε άρα απενοχοποιούνται εδώ οι 
κοπέλες πρώτα από όλα λέω. Κλείστε το θέμα τώρα και πάμε επί της ουσίας τώρα. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ): Αφορμή συζητήσεως του θέματος 
είναι μία ένσταση που έχει γίνει από κάποια εταιρεία που συμμετείχε στον διαγωνισμό 
την  ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, η οποία έχει λόγω ενστάσεως όπως αυτά αναλυτικά τα 
παραθέτω στην γνωμοδότηση μου  51657/27-6-2016 που θα ήθελα να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά και συνοπτικά αναφέρομαι τώρα, λοιπόν ο λόγος ενστάσεως ήταν όσον αφορά 
την  ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ ότι δεν συμπεριέλαβε μία συμπληρωματική 
σύμβαση ενός έργου, το οποίο έπρεπε να συμπεριληφθεί. Η Επιτροπή διαγωνισμού 
έκρινε ότι η συμπληρωματική σύμβαση δεν αποτελεί νέο έργο, ότι δεν ήταν 
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υποχρεωμένος ο ανάδοχος κατά την διακήρυξη να ονοματίσει τα έργα που είναι 
ανεκτέλεστα, μπορούσε γενικά να πει όχι ονομαστικά και ότι σε κάθε περίπτωση η 
βεβαίωση του ΙΚΑ θα ήταν  ή ίδια ,διότι έφερε ασφαλιστική ενημερότητα που καλύπτει 
για έξι μήνες το έργο και συμπεριλαμβάνει λοιπόν χρονικά και την συμπληρωματική 
σύμβαση. Η άποψη μας σαν Νομική Υπηρεσία που μας ρωτήσατε είναι ότι η 
συμπληρωματική σύμβαση είναι αυτοτελής σύμβαση έστω και δεν αυτονομείται από την 
αρχική σύμβαση, ότι ο συμμετέχον στην προκειμένη περίπτωση έκανε ότι αόριστη 
υπεύθυνη δήλωση για τα ανεκτέλεστα αλλά τα ονομάτισε, αφού τα ονομάτισε έπρεπε  να 
αναφερθεί και στην συμπληρωματική σύμβαση και το κυριότερο είναι ότι οι 
συμπληρωματικές συμβάσεις έχουν διαφορετικούς συντελεστές εργοδοτικών εισφορών 
κατά ημερομηνία που εκδόθηκε η ασφαλιστική ενημερότητα που μας προσκόμισε , δεν 
είχε ακόμα υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, άρα δεν καλύπτει και το αντικείμενο 
της εργολαβικής σύμβασης και γι’ αυτά εργοδοτικές εισφορές, με λίγα λόγια η 
ασφαλιστική ενημερότητα που μας έφερε από το ΙΚΑ καθαρά αφορά ενημερότητα για 
την οποία δεν είχε εικόνα το ΙΚΑ για την συμπληρωματική σύμβαση. Δεν καλύπτει 
λοιπόν και την συμπληρωματική σύμβαση. Άρα κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας 
έχει δίκιο ο ενιστάμενος όσον αφορά το ΙΚΑ. Ένα δεύτερο όμως θέμα που βάζουμε γιατί 
είναι και αυτεπάγγελτη υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής είναι ότι πρέπει να λάβετε 
υπόψην σας τα ανεκτέλεστα έργα και το ανεκτέλεστο έργο των εγκαταστάσεων 
βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου, για το 
οποίο είναι γνωστό ότι η εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και σύμφωνα 
με πράξη προσωρινής παραλαβή και σύμφωνα με πράξη οριστικής παραλαβής 
μεταγενέστερα των πράξεων βεβαίωσης, έχει κριθεί ότι είναι ανεκτέλεστο σημαντικό 
κομμάτι του έργου, ελαττωματικό, έχει εκδοθεί πρωτόκολλο βλαβών, έχει προσφύγει 
εναντίων τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η ενδιαφερόμενη εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., χωρίς αίσιο υπέρ αυτής αποτέλεσμα, έχει καταφύγει στα 
διοικητικά δικαστήρια χωρίς μέχρι σήμερα αίσιο υπέρ αυτής αποτέλεσμα και κατά το 
τεκμήριο νομιμότητας που παράγουν οι διοικητικές πράξεις το έργο είναι ανεκτέλεστο 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 71 και 73 του 3669/2008. Όσον αφορά το 
αυτεπάγγελτο και πέραν δηλαδή της ενστάσεως εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω απλός 
στην γνωμοδότηση μου στην παράγραφο Ε΄ και θα ήθελα να καταχωρηθεί στα πρακτικά 
ότι η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να τηρεί την αρχή της νομιμότητας και πέραν 
ακόμα των ενστάσεων δηλαδή όπου γνωρίζει ότι υπάρχει θέμα παρανομίας μιας 
συμμετοχής ανεξάρτητα τι λέει η επιτροπή διαγωνισμού και τι λεν ακόμα και οι 
ενιστάμενοι, είναι υποχρεωμένη να αποκαθιστά την νομιμότητα και στην προκειμένη 
περίπτωση γνωρίζει η Οικονομική Επιτροπή το ανεκτέλεστο του έργου έτσι όπως   που 
αναφέραμε και με συγκεκριμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες 
αναφέρουμε στην γνωμοδότηση μας και είναι υποχρεωμένοι να το δεχτεί σαν 
ανεκτέλεστο. Ότι είναι υποχρεωμένοι αυτεπάγγελτα να αποκαθιστά τη νομιμότητα και 
πέραν της επιτροπής διαγωνισμού, επικαλούμαστε ενδεικτικά νομολογία του συμβουλίου 
επικρατείας την 2094/90 την 4052/90 και της επιτροπής αναστολών του συμβουλίου 
επικρατείας 74/2000,  883/2003 39 και 42/2000. Από σχετικά συγγράμματα περί 
δημοσίων έργων του Σολδάτου σελ. 289,292. Παπαευαγγέλου σελ. 171, Κωτσοβίνου σελ. 
189.  

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ:  Συγνώμη μία ερώτηση, στη δεύτερη σελ. της γνωμοδότησης σας στο β’ 
«….η μη παράλειψη έργου ή η παράλειψη έργου συνιστά ψευδή δήλωση» 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναι, ναι η παράλειψη έργου. Διαγράφεται η λέξη «μη». Στη σελ. 3 
παρ. β. τελευταία γραμμή. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Εγώ πραγματικά και τιμώ και σέβομαι τον κ. Παπαγεωργίου ως 
νομικό του Δήμου μας και τον ευχαριστώ για την συνεργασία του με την Τεχνική 
Υπηρεσία. Επειδή η θέση μου σήμερα είναι δύσκολη έχει να κάνει με την αντίθετη 
γνωμοδότηση- εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή από τη μία των μελών και από 
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την άλλη του Νομικού συμβούλου του κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου. Εγώ από το 
συγκεκριμένο θέμα θα απέχω της ψηφοφορίας, δεν θέλω να συμμετέχω καν γιατί ούτε 
Νομικός είμαι, ούτε θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία 
προέρχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αλλά αυτό έτσι το οποίο δεν 
το ήξερα ως προς το κομμάτι του αυτεπάγγελτου γιατί στο συγκεκριμένο έργο δεν 
υπάρχει ένσταση από την εταιρεία ως προς τον αγωγό τον υποθαλάσσιο.  Ερχόμαστε 
εμείς να το αναδείξουμε. Είναι και πραγματικά  δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα 
ως προς τα έργα με τη συμμετοχή κάποιων εργολάβων. Ενδέχεται να τιναχθούν τα πάντα 
στον αέρα με τη συμμετοχή κάποιων εργολάβων που θα επιμένουν ότι έχουν δίκιο και 
εμείς να επιμένουμε από την πλευρά μας ότι έχουμε δίκιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε 
ένα αγώνα δικαστικό συνεχή είτε με το άρθρο 152 της Αποκεντρωμένης είτε και 
μετέπειτα κάποιων δικαστικών αποφάσεων που σημαίνει τι. Εγώ είπα, απέχω, απλά είπα 
τι θα συμβεί γιατί θα παραμείνει και η δέσμευση στον Προϋπολογισμό του ποσού σε μια 
εποχή… Δεν έχει να κάνει κ. Παπαγεωργίου με την εισήγηση τη δική σας έχει να κάνει 
γενικά με τα έργα που θα βγάζει η εκάστοτε διεύθυνση.  Και να συμμετέχουν κάποιοι 
εργολάβοι . Πραγματικά από εδώ και πέρα εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει θα είναι αμφίρροπα 
τα πάντα και είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος που εκτιμώ την άποψη σου αλλά εγώ 
από το συγκεκριμένο θέμα θα απέχω και παρακαλώ την Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει απλά επειδή και στο επόμενο θέμα την ίδια άποψη θα εκφράσω πριν 
αποχωρήσω θα ήθελα να πω την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ως συνήθως μια 
και τα περισσότερα θέματα σχεδόν όλα αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία να συντάξουν 
τους φακέλους άμεσα προκειμένου να μην καθυστερήσουν τα έργα και τα υπόλοιπα 
προκειμένου να πάνε στην Αποκεντρωμένη για να πάρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
τις εγκριτικές. Ξέρω σας βάζω σε μπελά. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά 
είστε πάντα πρόθυμες και το έχετε δείξει και πολύ συνεργάσιμες πολλές φορές. Να 
δώσετε έτσι μια προτεραιότητα προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα και να πάρουμε τις 
εγκριτικές  για να υπογράψουμε συμβάσεις όσον αφορά τα πρακτικά τουλάχιστον και τις 
αναθέσεις. Ευχαριστώ. 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Να κάνω μια επισήμανση και να πω το εξής. Σας το είπα και από την 
αρχή, όταν ένα έργο μπει σε μια διαδικασία ενστάσεων κάποια στιγμή θα ακολουθήσει 
αυτό το δρόμο. Το ερώτημα είναι αν και μπορεί να έχει και το έργο πρόβλημα σε άλλες 
αρχές που θα πρέπει να ελέγξουν και να κάνουν και να δείξουν. Κατά συνέπεια, όπως 
ήρθαμε και ακυρώσαμε τα διαγωνισμό αυτόν για το… Ναι μεν έχει ένα δίκιο ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την 
κατάσταση, τα μέλη της Επιτροπής  τις υπηρεσίες όλες με βάση τις εισηγήσεις που 
έρχονται από την Νομική Υπηρεσία. Αυτό είναι το καθήκον μας. Κατά συνέπεια, 
εισηγούμαι την απόρριψη του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού με βάση τα 
διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και του Προϊσταμένου αυτής για 
το πρώτο  έργο και ρωτώ. Επειδή στην γνωμοδότηση υπάρχει μία παρατήρηση στο τέλος. 
Χρειάζεται η αναπομπή στην επιτροπή ξανά ή μπορεί η επιτροπή να κατακυρώσει το 
διαγωνισμό στο δεύτερο μειοδότη.  
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 10 του 3669 εφόσον 
υποβληθεί ένσταση σε ένα διαγωνισμό η επιτροπή διαγωνισμού έχει υποχρέωση να 
διαβιβάσει το πρακτικό της το οποίο πρακτικό συντάσσεται την ημέρα του διαγωνισμού 
δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Με βάση το πρακτικό της να διαβιβάσει τη γνώμη της επί της 
ένστασης και η Προϊσταμένη  αρχή των Δήμων είναι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 
(σας λέω τι γράφει το άρθρο του νόμου) αποφασίζει σε ίδια ή διαφορετική απόφαση επί 
της ένστασης και κατακυρώνει το αποτέλεσμα έτσι λέει το άρθρο του νόμου. Τώρα εμείς 
σαν υπηρεσία φέραμε μαζί και τις οικονομικές προσφορές των δεύτερων και στο ένα 
διαγωνισμό και στο άλλο προκειμένου αν και φαίνεται στο πρακτικό στο πίνακα 
οικονομικών προσφορών τι θα γίνει αν δεχθείτε την …. Οπότε παίρνετε μία απόφαση αν 
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κατάλαβα… Άρα, αποδέχεστε την ένσταση από ότι κατάλαβα και κατακυρώνετε το 
αποτέλεσμα στον δεύτερο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί και η Νομική Υπηρεσία; 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Επειδή έχω δει και νομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των διοικητικών  Εφετείων που λέει ότι είναι περιορισμένες επί ενστάσεων οι αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής να αποφαίνεται , να κάνει δεκτές ή 
να μην κάνει δεκτές τις ενστάσεις και όχι να αλλάζει τα αποτελέσματα  του διαγωνισμού 
θα πρότεινα εφόσον έχουμε εκπροσώπους των επιτροπών διαγωνισμού  και πράγματι έτσι 
όπως είναι καταγεγραμμένα το πρακτικό είναι καθαρό το αποτέλεσμα που είναι 
υποχρεωμένη η Επιτροπή στα ίδια πρακτικά τα σημερινά να καταχωρηθεί ότι οι 
Επιτροπές διαγωνισμού εφόσον γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις ή αποκλειστεί ο πρώτος 
μειοδότης εισηγούνται  το δεύτερο μειοδότη να κατακυρωθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εισηγείστε το δεύτερο μειοδότη; Για λόγους συντομίας για να μην 
πηγαίνει και έρχεται το χαρτί. Το πρακτικό θα έρθει το ίδιο απλά αν τους το στείλουμε 
πίσω θα μας στείλουν το ίδιο πρακτικό και θα μας πουν ότι μετά την απόρριψη της 
εισήγησής μας και τη δεκτή της  ένστασης προκρίνεται ο δεύτερος. Αντί να πάει να έρθει, 
και επειδή υπάρχει μέσα… Πρώτον λοιπόν η απόφαση είναι απέχοντος του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών υπηρεσιών, η Επιτροπή αποδέχεται την ένσταση και τη 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και παρούσης της Επιτροπής και 
εισήγησής της εισηγείται την πρόκριση και την κατακύρωση στην  ΕΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗ που είναι δεύτερη σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικών προσφορών 
που περιλαμβάνεται στο πρακτικό. 
 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/47410/13-6-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
· Την υπ’ αριθμ. 2/51657/27-06-2016 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας   
· Την προφορική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής 

· Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

· Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει4

. 

·  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

·  Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

·  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

·  Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

· Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

                                                 
4  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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· Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

· Το Ν.3669/08, Ν.3263/04 και τα αναγραφόμενα στα άρθρα της διακήρυξης 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία, 
(Ο κος Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος ψήφισε παρών) 

 

1. Απορρίπτει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού 
κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδός Μαύρου – Τηλιακού)   

2. Αποδέχεται την υποβληθείσα ένσταση κατά του πρακτικού που υποβλήθηκε από την εταιρεία 
ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. αποδεχόμενη το σκεπτικό της γνωμοδότησης του 
προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου μας κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου  

3. Κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη δεύτερη μειοδότρια εταιρεία, που 
προκύπτει από τον πίνακα οικονομικών προσφορών που αναφέρεται παραπάνω,  «ΕΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 48,057% και συνολικό ποσό 51.347,51 Ευρώ 
(χωρίς αναθεώρηση, απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 

4.  Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.      

 

 

ΘΕΜΑ 15
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 253 /2016  (Α.Δ.Α: 75ΥΞΩ1Ρ-038) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου»     
 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51878/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 16/51878/27-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιούνται τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», ως κατωτέρω:  

  

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού 
γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 
14-06-2016 και ώρα 10:00,  
παρακαλώ όπως : 

 1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, 

 3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«Οι παρακάτω υπογράφοντες, 
1) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Πατατούκου Μαρία ,Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου,  η οποία ως 2ο

 

αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει  το τακτικό μέλος κα Ζανετούλη Στεργούλα, η οποία 
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απουσιάζει  και το 1ο
 αναπληρωματικό μέλος κα Χατζή Αναστασία η οποία απουσιάζει σε 

αναρρωτική άδεια.  
3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 43/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 49/8-3-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) , για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ)», ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 14-06-2016 και ώρα 10:00   και έχοντας υπόψη: 
1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 14-6-16. 

2) Το υπ’αρ. 16/48080/14-6-16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς  το αρμόδιο γραφεία 
του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και το  υπ’αρ. 579/ 
15-6-16 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου , που μας βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών 
επιστολών καθώς επίσης και την υπ’αρ. 74413/14-6-16 , βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Αθηνών 
που βεβαιώνει την γνησιότητα της υπ’αρ. 1705420 εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντα P&C 

DEVELOPMENT. 

3) Την υπ’ αρ.16/48438/15-6-16 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. 
4) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) , άρθρο 27 του Ν.3669/08  και 
τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. 

Σας αποστέλουμε 

  Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι 
η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 60 %, 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 58 % και ποσό προσφοράς 67.741,60 ευρώ για εργασίες και ΓΕ 
& ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  58,285 % και συνολικό 
ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 79.360,54 ευρώ (με απρόβλεπτα και   αναθεώρηση) 
και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση των πρακτικών και  του 
αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και  του άρθρου 27 του Ν. 
3669 /08 και των διατάξεων της παρ.1ε

 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  «προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει 
το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 14 του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2016  και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/40412/24-5-2016 

, ΑΔΑ: 7ΤΗ6Ω1Π-9ΒΔ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 
1) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Πατατούκου Μαρία ,Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου,  η οποία ως 2ο

 

αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει  το τακτικό μέλος κα Ζανετούλη Στεργούλα, η οποία 
απουσιάζει και το 1ο

 αναπληρωματικό μέλος κα Χατζή Αναστασία η οποία απουσιάζει σε 
αναρρωτική άδεια.  
3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 43/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 
του οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 49/8-3-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 

«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ)»  και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 
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τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της 
Διακήρυξης:   
 

1.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

2.ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ 

3.ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 

4.ΡΑΜΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ 

5.ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

6.ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

7.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

8.ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

9.ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ-ΚΟΣΜΟΣ Θ .Ο.Ε. 

10.ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

11.ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

12.VAST MAKE I.K.E. 

13.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

14.’’ ΕΡΓΩΝΗΣ’’ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

15.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
16.P&C DEVELOPMENT 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
     Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και 
αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα επιμέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά 
σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 
      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα  περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους. 
      Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων ,η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 
 Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι 
ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 
είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 60 %, 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 58 % και ποσό προσφοράς 67.741,60 ευρώ για εργασίες και ΓΕ 
& ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  58,285 %. 
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 Με το υπ’αρ. 16/ 48080 / 14 – 6 -16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 
αρμόδιο γραφείο του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των συμμετεχόντων. 
  Η απάντηση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ σήμερα 15-6-16 (το υπ’αρ. 
579/15-6-16 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου), που μας βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών 
επιστολών, καθώς επίσης και την υπ’αρ. 74413/14-6-16, βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Αθηνών 
που βεβαιώνει την γνησιότητα της υπ’αρ. 1705420 εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντα P&C 

DEVELOPMENT, οπότε σήμερα 15 / 6 /16  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 17/21-9-10 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 
  Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου θα εκδώσει σήμερα 
15-6-16 ανακοίνωση,  ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών, του ελέγχου ομαλότητας αυτών 
καθώς και του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων  
που διενεργήθηκε στα πλαίσια του από 14-6-2016 και ώρα 10:00, διεξαχθέντος διαγωνισμού του 
έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου», προϋπ: 234.000,00€ (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ)» ανακοινώνεται ότι: 
1. Προσήλθαν 16 εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές  και  των 16 εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως φαίνεται στο  πρακτικό της επιτροπής 

Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής 

επιχείρησης : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 60%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 58 % και ποσό 

προσφοράς 67.741,60 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  58,285 %. 

 Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων, 
προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις  εντός πέντε (5)  ημερών, αρχομένης από αύριο 
16 /6 /2016  μέχρι και Τρίτη 21-6-16, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης. 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

    

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51878/27-06-2015, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Yποδομών, 

· Το με αριθμ. πρωτ.: 16/51225/23-06-2015,  διαβιβαστικό της Επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου, δια του οποίου κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου», 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  

· Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), στο άρθρο 27 του  
Ν.3669/08 και τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου», 
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Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως μειοδότρια 

προσφορά, αυτήν της εργοληπτικής εταιρείας: «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ», με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης: Χωματουργικά-Σκυροδέματα: 60%, Ηλεκτρομηχανολογικά 58 % και ποσό 

προσφοράς 67.741,60 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  58,285% και συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 79.360,54€ (με 

απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 

  

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 16
ο 
                                                    Απόφ. Αρ. 254/2016  (Α.Δ.Α: 7ΕΡΜΩ1Ρ-ΥΝΝ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Λίνδου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51938/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51938/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Λίνδου και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στην 
Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Λίνδου Δήμου Ρόδου με 
προϋπολογισμό 50.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - 

Δικαιολογητικού 

Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο και 
η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 
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 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 

240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων 
τύπου HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Λίνδου Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
39.517,45 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με 
την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που έγινε δεκτός 
στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
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δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΛΙΝΔΟΥ Δήμου Ρόδου 
να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 39.517,45 € 

χωρίς το Φ.Π.Α».  
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

  

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51938/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Λίνδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 39.517,45€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 
 
 

 

ΘΕΜΑ 17
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 255/2016  (Α.Δ.Α: Ω5ΠΥΩ1Ρ-ΨΒ9) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Καλλιθέας» 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51943/27-06-2016) 

 

      Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51943/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Καλλιθέας και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου 
με προϋπολογισμό 50.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες διάρκεια ζωής  
και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες διάρκεια ζωής  
και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 
240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Καλλιθέας 
Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
39.658,25 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βασ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
39.658,25 € χωρίς το Φ.Π.Α.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

  

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51943/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Καλλιθέας», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 39.658,25€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 
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ΘΕΜΑ 18
ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 256/2016  (Α.Δ.Α: 7Γ4ΡΩ1Ρ-507) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Καμείρου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51909/24-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51909/24-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Καμείρου και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου με 
προϋπολογισμό 40.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο και 
η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 

240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 
 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 

HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
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4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Καμείρου Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
31.850,23 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ , η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
31.850,23 € χωρίς το Φ.Π.Α.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51909/24.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
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· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Kαμείρου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 31.850,23€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 
 

 

ΘΕΜΑ 19ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 257/2016  (Α.Δ.Α: 6ΩΝΦΩ1Ρ-Φ5Ι) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Αρχαγγέλου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51944/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51944/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Αρχαγγέλου και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου 
με προϋπολογισμό 40.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 

2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 

 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 

διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   

  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - 

Δικαιολογητικού 

Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο και η 
θερμοκρασία λειτουργίας. 
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 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας και 
12.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη είναι 15.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας και 
19.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη είναι 20.000 ώρες διάρκεια ζωής  και 
20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 

240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων 
τύπου HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αρχαγγέλου 

Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
30.875,97 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων σήμερα 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ., συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
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άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βασ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
αντί του ποσού των 30.875,97 € χωρίς το Φ.Π.Α» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51944/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αρχαγγέλου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 30.875,97€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

 

 

ΘΕΜΑ 20
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 258/2016  (Α.Δ.Α: 6ΟΗ8Ω1Ρ-58Ο) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Πεταλούδων».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51961/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51961/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Πεταλούδων και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 
με προϋπολογισμό 50.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 
240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
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α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Πεταλούδων 
Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
38.905,75 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ., συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
38.905,75 € χωρίς το Φ.Π.Α» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51961/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Πεταλούδων», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 38.905,75€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 
 

 

ΘΕΜΑ 21
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 259/2016  (Α.Δ.Α: 61ΜΒΩ1Ρ-Ρ5Ζ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Ατταβύρου». 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51917/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51917/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Ατταβύρου και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ατταβύρου Δήμου Ρόδου 
με προϋπολογισμό 40.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες διάρκεια ζωής  
και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες διάρκεια ζωής  
και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 
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 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες λειτουργίας 
ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες , 
240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ατταβύρου 
Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
31.750,72 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων σήμερα 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ., συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε 
ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 
του ποσού των 31.750,72€ χωρίς το Φ.Π.Α» 
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(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51917/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ατταβύρου Δήμου Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 31.750,72€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 
 

 

ΘΕΜΑ 22
ο 
                                                      Απόφ. Αρ. 260/2016  (Α.Δ.Α: 7ΗΛ2Ω1Ρ-ΤΦΓ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Αφάντου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51929/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51929/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Αφάντου και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου με 
προϋπολογισμό 40.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 

ώρες διάρκεια ζωής  και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 20.000 

ώρες διάρκεια ζωής  και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες 
λειτουργίας ,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ 
το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες , 240.000lm και 4200Κ 
αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αφάντου Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
31.681,81€ χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ., συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
31681,81 € χωρίς το Φ.Π.Α»  
 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51929/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Yποδομών, 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 31.681,81€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

 

 

ΘΕΜΑ 23
ο 
                                                      Απόφ. Αρ. 261/2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΕΦΩ1Ρ-ΗΗΑ) 
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Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Ρόδου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51971/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51971/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε ΡΟΔΟΥ και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε ΡΟΔΟΥ Δήμου Ρόδου με 
προϋπολογισμό 69.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 

2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 

 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   

  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το 
απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 
15.000 ώρες , 240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 
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 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε ΡΟΔΟΥ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
54.872,37 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ , η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΡΟΔΟΥ Στη 
συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΡΟΔΟΥ Δήμου Ρόδου να 
γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 54.872,37 € χωρίς 
το Φ.Π.Α» 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51971/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Yποδομών, 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 54.872,37€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

 

 

ΘΕΜΑ 24
ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 262/2016  (Α.Δ.Α: Ω5Γ0Ω1Ρ-74Ι) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Ιαλυσού».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51963/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51963/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Ιαλυσού και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης 
στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της προμήθειας. 
 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου με 
προϋπολογισμό 50.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 
2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 
 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
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και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες 
διάρκεια ζωής  και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες λειτουργίας 
,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ το 
απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 
15.000 ώρες , 240.000lm και 4200Κ αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
 

4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
 

5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
38.897,57 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων  σήμερα  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ , η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βας. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου να 
γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 38.897,57 € χωρίς 
το Φ.Π.Α»  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51963/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Ιαλυσού», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 38.897,57€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

 

 

ΘΕΜΑ 25
ο 
                                                         Απόφ. Αρ. 263/2016  (Α.Δ.Α: 6Ι0ΩΩ1Ρ-Π5Δ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε. Νότιας Ρόδου».       

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51885/27-06-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51885/27-06-2016, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 Δ.Ε Νότιας Ρόδου και χορήγηση σχετικής 
εξουσιοδότησης στην Δ/νση Τεχν. Έργων και Υποδομών για την πραγματοποίηση της 
προμήθειας. 

1. Με την αρ. αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου 
Ρόδου με προϋπολογισμό 50.000 € που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών . 

2. Ο διαγωνισμός έγινε στις 18-04-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την 
διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 - Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 

 - ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης 
στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αφού εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και στο 
δεύτερο στάδιο αφού συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόντων με αυτές της 
διακήρυξης, αποφάσισε τα παρακάτω: 

  Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. για τους λόγους που   
  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 Περιγραφή  Υλικού - Δικαιολογητικού Αιτιολογία Απόρριψης 

 Λαμπτήρας  οικονομίας   55w σπιράλ Δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο και η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Λαμπτήρας HQI 150W  Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 12.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 15.000 

ώρες διάρκεια ζωής  και 14.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας HQI 250W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας και 19.000lm ενώ το απαιτούμενο 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη είναι 20.000 

ώρες διάρκεια ζωής  και 20.000lm   αντίστοιχα. 

 Λαμπτήρας  HQI 400W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 12.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  110W Νατρίου Δηλώνεται διάρκεια ζωής 14.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 20.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 70W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 10.000 ώρες 
λειτουργίας ενώ το απαιτούμενο όπως ορίζεται 
στην διακήρυξη είναι 15.000 ώρες. 

 Λαμπτήρας  HQI 2000W Δηλώνεται διάρκεια ζωής 9.000 ώρες 
λειτουργίας ,180.000lm και χρωμα 7450Κ ενώ 
το απαιτούμενο όπως ορίζεται στην διακήρυξη 
είναι 15.000 ώρες , 240.000lm και 4200Κ 
αντίστοιχα. 

 Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου 
HQI 250w η 400w 

Προσφέρει Νατρίου ενώ Ζητείται HQI 

 Λαμπτήρας  LED   6W  Δηλώνονται 430lm ενώ ζητούνται 470lm. 

 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
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4. Στις 17-06-2015 η Επιτροπή προχώρησε στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού,  δηλ. στο άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών και συνέταξε το αντίστοιχο πρακτικό. 
Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στον ενδιαφερόμενο και δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση. 
5. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

α) Η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Νότιας Ρόδου 
Δήμου Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
39.367,41 € χωρίς το Φ.Π.Α 

β) Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί 
στην   πραγματοποίηση της προμήθειας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ροδίων σήμερα 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00  π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 
με την  αριθμ. 109\2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του προμηθευτή Βασ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. που 
έγινε δεκτός στον διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού 
η  Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

γ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

δ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες θα γνωμοδοτήσει προς την 
Οικονομική Επιτροπή 

η ανάθεση για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δήμου 
Ρόδου να γίνει στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 
39.367,41 € χωρίς το Φ.Π.Α» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/51885/27.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
· Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου 

· Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
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· Τα αναγραφόμενα των άρθρων της Διακήρυξης 

· Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

· Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκρινόμενες με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δ.Ε Νότιας Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, στην εταιρεία: «ΒΑΣ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ 39.367,41€,  

  
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην   πραγματοποίηση 
της προμήθειας. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 264/2016  (Α.Δ.Α: 6ΟΗΝΩ1Ρ-ΥΘΟ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής  και κατακύρωση του αποτελέσματος του έργου  «Διανοίξεις 
νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/52511/29-06-2016) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 16/52511/29-06-2015, δια της 
οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου με τίτλο «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου», ως 
κατωτέρω:   

  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του αποτελέσματος του  διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 69.000,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α) 
                                         

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος , ο οποίος διεξήχθη την 13-

06-2016 και ώρα 10:00, του πρακτικού που συντάχθηκε την 13-06-2016 και του γεγονότος ότι δεν 
υποβλήθηκε ένσταση,  
Παρακαλώ όπως :  
1) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

κ.Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

«Οι παρακάτω υπογράφοντες, 
1) Πέρος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος  
3) Παροικάκη Βασιλική, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
 αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 69.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) του Δήμου 
Ρόδου, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 70/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 
του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ.106/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 69.000,00 
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€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο διαγωνισμός του οποίου έγινε στις 13-06-2016 και ώρα 10:00   
και έχοντας υπόψη: 
5) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 13-06-

2016. 

6) Το υπ’ αριθμό 16/47425/13-06-2016 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής προς το ΕΤΑΑ 
για έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και την υπ’ αριθμό 565/14-06-2016 

απάντηση τους. 
7) Την υπ’ αριθμό 16/48056/14-06-2016 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το 
αποτέλεσμα. 
8) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήμερο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 
9) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), άρθρο 27 του Ν.3669/08 
και άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. 
Σας αποστέλλουμε 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά είναι 
η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης: «Έργον Αναπτυξιακή», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης: Χωματουργικά: 49%, Τεχνικά έργα: 48%, Οδοστρωσία: 51%, Ασφαλτικά: 51%, 
Ηλεκτοφωτισμός:45%, ποσό προσφοράς 24.490,84 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  49,252% 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του 
αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του 
άρθρου 27 του Ν. 3669 /08.» 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ (άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
Προϋπ: 69.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 
Δευτέρα 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

1) Πέρος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος  
3) Παροικάκη Βασιλική, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 

έργο, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 70/04-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 106/04-04-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το 
έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 
69.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως 
εξής:  
    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της 
εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 
της Διακήρυξης:   
1. Διαγόρας Τεχνική Ρόδου  
2. Τσακίρης Τεχνική Ε.Ε 

3. Λεριάς Γρηγόρης & Σια Ε.Ε 

4. Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε 

5. Χατζησταυρίδης Συμεών & ΣΙΑ Ε.Ε 

6. Μπόκος Γεώργιος  
7. Έργον Αναπτυξιακή  
8. Σαββάκης Κλήμης & Σια Ε.Ε 

9. Κάσδαγλης Χριστόφορος & Σια Ε.Ε 
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και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 
 Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους  φακέλους  
των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και 
αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα επιμέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά 
σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών , ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 
      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα  περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους. 
      Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 
      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση αποκαθίσταται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι από την 
παραπέρα συμμετοχή αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λόγω του 
ότι η φορολογική ενημερότητα που προσκόμισε είχε ημερομηνία λήξεως την 09-06-2016 

(εκπρόθεσμη). 
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, 
είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης :«Έργον Αναπτυξιακή», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης: Χωματουργικά: 49%, Τεχνικά έργα: 48%, Οδοστρωσία:  51%, Ασφαλτικά: 51%, 
Ηλεκτοφωτισμός:45%, ποσό προσφοράς 24.490,84 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  49,252% 

Με τα υπ’αρ. 16/47425/13-06-2016 έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από 
τα αρμόδια γραφεία του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων 

H απαντήση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκαν με το υπ’αρ. 565/14-06-2016 έγγραφο του 
ΤΣΜΕΔΕ, που μας βεβαιώνει  την γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε σήμερα 14-06-2016  η 
επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-10 του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 
   Ο Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε σήμερα,  14-

06-2016,  ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση.» 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τον έλεγχο νομιμοποίησης εκπροσώπησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους, των οικονομικών προσφορών καθώς και  του ελέγχου 
ομαλότητας αυτών , που διενεργήθηκε στα πλαίσια  του από 13-06-2016 και ώρα 10:00 
διεξαχθέντος  διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» Προϋπ: 69.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου της Αναθεώρησης και του 
ΦΠΑ) 
1. Προσήλθαν (εννέα) 9 εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
2. Έγιναν δεκτές οι προσφορές των  (οκτώ) 8 εργοληπτικών επιχειρήσεων  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας , όπως φαίνεται στο  πρακτικό της επιτροπής 
Διαγωνισμού, προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της: «Έργον 
αναπτυξιακή», με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης: 49,252%  

Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στην διάθεση των διαγωνιζομένων, 
προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις - ενστάσεις  εντός των προβλεπομένων από το 
νόμο ημερών, οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 Έργον Αναπτυξιακή 24.490,84 49,252 

2 Σαββάκης Κλήμης & Σια Ε.Ε 24.885,60 48,496 

3 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε 26.261,88 45,582 

4 Κάσδαγλης Χριστόφορος & Σια Ε.Ε 26.537,93 45,01 

5 Χατζησταυρίδης Συμεών & ΣΙΑ Ε.Ε 27.349,65 43,328 

6 Διαγόρας Τεχνική Ρόδου 28.416,19 41,118 

7 Τσακίρης Τεχνική Ε.Ε 29.659,84 38,541 

8 Λεριάς Γρηγόρης & Σια Ε.Ε 33.781,69 30 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την με αριθ. πρωτ.: 16/52511/29.06.2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Yποδομών, 
· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
· Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), άρθρο 27 του 

Ν.3669/08 και άρθρο 3, παρ. 5& 6 του Ν. 3263/04, 
· Τους όρους της διακήρυξης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το από 13/06/2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου», 
  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ανακηρύσσοντας ως μειοδότρια 
προσφορά, αυτήν της εταιρείας: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης: Χωματουργικά: 49%, Τεχνικά έργα: 48%, Οδοστρωσία: 51%, Ασφαλτικά: 51%, 
Ηλεκτοφωτισμός:45%, ποσό προσφοράς 24.490,84 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  49,252%. 
 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς προβλέπεται. 
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ΘΕΜΑ 27ο                                                         Απόφ. Αρ. 265/2016  (Α.Δ.Α: 750ΘΩ1Ρ-ΨΧ7) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής άγονου διαγωνισμού του έργου  «Αποκατάσταση χώρου 
στην περιοχή Λουκά – Ρουκουνάκη»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/52544/29-06-2016) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/52544/29-06-2016, δια της οποίας 
κοινοποιείται το από 08/06/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στην 
περιοχή Λουκά - Ρουκουνάκη», προϋπ: 69.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α),          
 Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη την 08-

06-16 και ώρα 10:00 και  προέβη άγονος, 

Παρακαλώ όπως : 

1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του άγονου διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Εξουσιοδοτήστε την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να καθορίσει νέα ημερομηνία 
επανάληψης διενέργειας του διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η 
εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης». 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.) 

 Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1) Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος  

2) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,  υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 
μέλος αναπληρωματικός αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος Σφυρίου Μιχαήλ λόγο υπηρεσιακού 
κολλήματος.  

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση χώρου στην 
περιοχή Λουκά - Ρουκουνάκη» Προϋπ: 69.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό 72/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 
Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 76/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι 
οποίοι συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 
(Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση χώρου 
στην περιοχή Λουκα - Ρουκουνακη» Προϋπ: 69.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ο διαγωνισμός του οποίου 
έγινε στις 8-6-2016 και ώρα 10:00 και έχοντας υπόψη: 

1) To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 08-06-

2016. 

2) Την υπ’ αριθμό 16/46047/08-06-2016 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το 
αποτέλεσμα. 

3) Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήμερο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

4) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), άρθρο 27 του Ν.3669/08 και 
άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04. 

Σας αποστέλλουμε 

Το πρακτικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνισμός προέβη άγονος 
και παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών και του 
αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του 
άρθρου 27 του Ν 3669/08». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 



123 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκα – Ρουκουνακη» Προϋπ: 
69.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» 

    

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη 08 του 

μηνός Ιουλίου  του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω: 

1) Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος  

2) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,  υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 
μέλος αναπληρωματικός αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος Σφυρίου Μιχαήλ λόγο υπηρεσιακού 
κολλήματος.  

3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το 
συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 72/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν    76/2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) , για την ανάδειξη αναδόχου για 
το έργο: «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά – Ρουκουνάκη», προϋπολογισμού 

69.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).   

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4.1α της διακήρυξης η Επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 όπου και κηρύχτηκε η 
έναρξη της παραλαβής των προσφορών.  
Στο στάδιο αυτό της διακήρυξης  δ ε ν  κα τ α τ έ θ η κε  κα μ ί α  πρ ο σ φ ο ρ ά   ενώπιον της 
επιτροπής και μετά την επέλευση της ώρας 10.00 και κατόπιν προειδοποιήσεως λίγων λεπτών ο 
πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη της παραλαβής προσφορών. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε 
ανακοίνωση  ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση». 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Μετά από τη που διενέργεια του από 8/6/2016 και ώρα 10:00 διεξαχθέντος  διαγωνισμού του 
έργου : «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά – Ρουκουνάκη» Προϋπ: 69.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

Δεν προσήλθε καμιά εργοληπτική επιχείρηση. 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας , όπως φαίνεται στο  πρακτικό της επιτροπής 
Διαγωνισμού, προκύπτει ότι ο διαγωνισμός είναι άγονος. 

 

  Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βρίσκεται στην διάθεση των ενδιαφερόμενων, 
προκειμένου να υποβληθούν οι τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5)  ημερών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες  θα απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την, υπ’ αριθμ. 16/52544/29-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, 
· Την παράγραφο Ε΄  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

·  Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

·  Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά - Ρουκουνάκη». 
 

Β)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον ανωτέρω διαγωνισμό, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων, και, 
 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να καθορίσει νέα ημερομηνία 

επανάληψης διενέργειας του διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει 
εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 

 

 

ΘΕΜΑ 28
ο 
                                                         Απόφ. Αρ. 266/2016  (Α.Δ.Α: 69ΕΨΩ1Ρ-43Σ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους 
στη Δ.Ε. Λινδίων»  προϋπολογισμού 12.290,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51066/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51066/23-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς 
δρόμους στη Δ.Ε. Λινδίων»  

1. Με την με αριθμό απόφαση 412/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Λινδίων», προϋπολογισμού 
12.290,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση από 
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51 € για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 

10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

         Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεση  του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Λινδίων», 
προϋπολογισμού 12.290,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «P.&C. 

DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 (ημερομηνία λήξης  04-09-2017). 
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                     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς 
δρόμους στη Δ.Ε. Λινδίων», προϋπολογισμού 12.290,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 (ημερομηνία λήξης  04-

09-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
· Την, υπ’ αριθμ. 16/51066/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, 
· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 412/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κουνετών σε 
αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Λινδίων»  προϋπολογισμού 12.290,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%  στην 
εργοληπτική επιχείρηση «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 (ημερομηνία 
λήξης  04-09-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-

7333.0086 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 29
ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 267/2016  (Α.Δ.Α: Ω2ΒΜΩ1Ρ-ΚΦΖ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους 
στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου»  προϋπολογισμού 12.290,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51069/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51069/23-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς 
δρόμους στη Δ.Ε. Ν. Ρόδου»  

1. Με την με αριθμό απόφαση     411/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού 
12.290,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση από 
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 
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2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

         Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεση  του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Ν.Ρόδου», 
προϋπολογισμού 12.290,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «P.&C. 

DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 (ημερομηνία λήξης  04-09-2017). 

                      Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

           Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κουνετών σε αγροτικούς 
δρόμους στη Δ.Ε. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού 12.290,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «P&C DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 (ημερομηνία λήξης  04-09-

2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/51069/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 411/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κουνετών σε 
αγροτικούς δρόμους στη Δ.Ε. Nότιας Ρόδου»  προϋπολογισμού 12.290,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%  
στην εργοληπτική επιχείρηση «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19172 
(ημερομηνία λήξης  04-09-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-

7333.0085 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  
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ΘΕΜΑ 30ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 268/2016  (Α.Δ.Α: 6ΞΠΒΩ1Ρ-ΚΘΟ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 
περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου» προϋπολογισμού 12.291,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51158/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51158/23-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 
περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου»  

1.   Με την υπ αριθμό απόφαση 414/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου», 
προϋπολογισμού 12.291,00 € με ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας 
ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

       Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  
του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου», 

προϋπολογισμού 12.291,00 € (με ΦΠΑ ) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΕΥΡΩ.ΚΑ.Δ.)» με αριθμό ΜΕΕΠ 20116 (ημερομηνία λήξης  23-07-2016). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

      Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 
στην περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου», προϋπολογισμού 12.291,00 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΕΥΡΩ.ΚΑ.Δ.)»  με αριθμό ΜΕΕΠ 20116 
(ημερομηνία λήξης  23-07-2016), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/51158/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
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· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 414/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού 
έργου στην περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου», προϋπολογισμού 12.291,00 € (με ΦΠΑ) στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΕΥΡΩ.ΚΑ.Δ.)»  με αριθμό ΜΕΕΠ 20116 
(ημερομηνία λήξης 23-07-2016), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-

7326.0069 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  
 

 

ΘΕΜΑ 31ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 269/2016  (Α.Δ.Α: ΩΖ8ΞΩ1Ρ-Ι61) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 
Γέμπωλος - Λάερμα»  προϋπολογισμού 12.299,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/51025/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/51025/23-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση 
Γέμπωλος - Λαέρμα»  

1.  Με την με αριθμό απόφαση 413/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η 
ανασυνταχθείσα μελέτη του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος - 

Λαέρμα», προϋπολογισμού 12.299,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου 
με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

        Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεση  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος - Λαέρμα», 
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προϋπολογισμού 12.299,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ 
ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 19043 (ημερομηνία λήξης  06-02-2018). 

                     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

       Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη 
θέση Γέμπωλος - Λαέρμα», προϋπολογισμού 12.299,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 19043 (ημερομηνία λήξης  
06-02-2018), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/51025/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 413/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος - Λαέρμα», προϋπολογισμού 12.299,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 19043 
(ημερομηνία λήξης 06-02-2018), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-

7326.0067 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 32ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 270/2016  (Α.Δ.Α: 6ΓΧΑΩ1Ρ-ΦΩΥ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου 
Ψίνθου»  προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/50450/22-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/50450/22-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων 
γηπέδου Ψίνθου»  
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1. Με την με αριθμό απόφαση 409/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η 
ανασυνταχθείσα μελέτη του έργου «Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», 
προϋπολογισμού 12.300,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με 
απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

        Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεση  του έργου «Συντήρηση – επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», 
προϋπολογισμού 12.300,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 23505 (ημερομηνία λήξης  18-09-2017). 

                     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

             Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση - επισκευή 
αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», προϋπολογισμού 12.300,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 23505 (ημερομηνία λήξης  18-

09-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/50450/22-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 409/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή 
αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», προϋπολογισμού 12.300,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 23505 (ημερομηνία λήξης 18-

09-2017). 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ:7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-
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7331.0034 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 

του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 33
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 271/2016  (Α.Δ.Α: 7Ξ32Ω1Ρ-ΟΛΨ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή 
Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχάγγελου»  προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/50463/22-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/50463/22-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή 
Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου»  

1.   Με την με αριθμό απόφαση 405/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η 
ανασυνταχθείσα μελέτη του έργου «Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή Κοκκινόχωμα 
Δ.Κ. Αρχαγγέλου» , προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης 
του έργου με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

       Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  
του έργου: « Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην περιοχή Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου», 

προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 (ημερομηνία λήξης  20-09-2016). 

                     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

      Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Τμήματος δρόμου στην 
περιοχή Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 
(ημερομηνία λήξης  20-09-2016), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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· Την, υπ’ αριθμ. 16/50463/22-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 405/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Τμήματος δρόμου 
στην περιοχή Κοκκινόχωμα Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 
16535 (ημερομηνία λήξης 20-09-2016), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την 
προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 
σχετικό Κ.Α. 30-7333.0084 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 34
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 272/2016  (Α.Δ.Α: 6ΓΠΟΩ1Ρ-2Γ0) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του 
γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας»  προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/50470/22-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/50470/22-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του 
γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας»  

1.  Με την με αριθμό απόφαση     408/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η 
ανασυνταχθείσα μελέτη του έργου «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του γηπέδου 5Χ5 
της Δ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού 12.600,00 € με ΦΠΑ 24% καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης 
του έργου με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο. 

3. Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την 
κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών. 

4. Με το με αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο 
που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους 
Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 
10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 
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       Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  
του έργου: «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας», 
προϋπολογισμού 12.600,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 29190 (ημερομηνία λήξης  20-10-2017). 

                     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του 
γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού 12.600,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 29190 
(ημερομηνία λήξης 20-10-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/50470/22-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 408/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την 
προστασία του γηπέδου 5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού 12.600,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε.» με αριθμό ΜΕΕΠ 
29190 (ημερομηνία λήξης 20-10-2017), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ: 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την 
προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 
σχετικό Κ.Α. 15-7326.0026 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 35
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 273/2016  (Α.Δ.Α: 7ΧΚΧΩ1Ρ-Α2Μ) 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες πυροπροστασίας 
στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας» προϋπολογισμού  2.961,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.16/52763/29-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/52763/29-06-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Συμπληρωματικές εργασίες 
πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας.» , προϋπ: 2.961,00 (με ΦΠΑ) 
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1.  Με την με αριθμό απόφαση 374/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε η εγγραφή του 
έργου του θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2016 με ΚΑ 15-7331.0035 

και πίστωση 4.100€. 

2. Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 15 παράγραφος 1:’’ Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, 

που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με 

αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται 

στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά 

της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη ………..’’. 

          Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης  του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο 
Παστίδας», προϋπολογισμού 2.961,00 € (με ΦΠΑ 24%) στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ»  με αριθμό ΜΕΕΠ 22241.  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

        Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες 
πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας», προϋπολογισμού 2.961,00 € (με ΦΠΑ 
24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό ΜΕΕΠ 
22241, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία και την συνημμένη Τεχνική 
Περιγραφή και τον προϋπολογισμό. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/52763/29-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 

· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 
· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  
· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α

/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 
4071/2012, 

· Την με αρ. 374/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες 
πυροπροστασίας στο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας», προϋπολογισμού 2.961,00 € (με ΦΠΑ 
24%) στην εργοληπτική επιχείρηση «Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό ΜΕΕΠ 
22241, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 239/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΦΦΩ1Ρ-ΑΘ4), η οποία συνοδεύεται από την 
προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 
σχετικό Κ.Α. 15-7331.0035 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 
19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  
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ΘΕΜΑ 36
ο 
                                                           Απόφ. Αρ. 274/2016  (Α.Δ.Α: 7ΑΟ1Ω1Ρ-ΙΙΚ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία για την  επιλογή αναδόχου του 
έργου «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως 
Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 135.000,00  ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51195/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51195/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»    

    

    Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » , 

προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 30-7335.0004 με πίστωση   # 
135.000,00 # ευρώ. 
   Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του  έργου 
του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου» 
αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51195/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ  

ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Προϋπολογισμού 135.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
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τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
5
 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
6
 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα τη Ρόδο:7
 

 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301 

Telefax 2241046361 

E-mail
8
 oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85133,  τηλ:   
2241364607-608-609-610-612. 

9
 

 

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 
του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 
με τον κύριο του έργου.  
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 

                                                 
5 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, ο 
Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
6 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊ σταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

7 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

8     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 

9 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 
δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς10, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, 

οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και 
Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-

612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και τις …./…../2016 ημέρα …………………11. Εφόσον ζητηθούν 

εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00€, εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της 
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της 
παρούσας.  
                                                 
10 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το σύστημα 
υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, 
ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

11  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 
προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  
           Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3  Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
3. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
4. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
5. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  

ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
6. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
7. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το 
δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
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α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 
από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις12, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.13

  

                                                 
12 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με 
την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

13 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε 
από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
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ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

                                                                                                                                                  
ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης 

που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ14

. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων15

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού16

. 

 

                                                 
14 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

15  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα 
στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

16  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  



142 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ'  
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω17

: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται 
η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
 

                                                 
17 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους18. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία  του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων19

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 20

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

23.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τη Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου (αριθ. ενάρ. 
έργου ……………………)21

 και υπόκειται στις κρατήσεις22
 που προβλέπονται για τα έργα 

                                                 
18  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

19  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

20  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

21  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο 

έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
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αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 -37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 
4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 
 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 135.000,00 

Ευρώ και αναλύεται σε 23
: 

 
Δαπάνη Εργασιών    80.145,88€ 

 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
     

14.426,26€ 

Απρόβλεπτα24
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 

Ο.Ε.) 
     

14.185,82€ 

Αναθεώρηση        113,00€ 

ΦΠΑ 24%    26.129,03€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ.36/13-12-2001) 

134.999,99€ 

135.000,00€ 

 

  

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  

                                                                                                                                                  
22  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  

23 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

24  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 

του ΚΔΕ.. 
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Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Κ. Λίνδου, στην Τ.Κ. Καλάθου, στην Τ.Κ Αγ. Ισιδώρου και στον 
οικισμό  Φαληρακίου της Δ.Κ. Καλυθιών του Δήμου Ρόδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επέκταση και ανακατασκευή του δικτύου Δημοτικού Φωτισμού 
σε διάφορους δρόμους εκτός της πόλεως Ρόδου και συγκεκριμένα στην Δ.Κ. Λίνδου (από το 
λιμανάκι του Αγ. Παύλου μέχρι το παλιό Δημαρχείο), στην Τ.Κ. Καλάθου (προς κοιμητήριο), 
στην Τ.Κ Αγ. Ισιδώρου, και στον οικισμό Φαληρακίου της Δ.Κ. Καλυθιών του Δήμου Ρόδου. 
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 

Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει 
από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες 
δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 
εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα  (150) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης25
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες26
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

                                                 
25  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του 
άρθρου 3 του ΚΔΕ. 
 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 27

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφορά, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας28, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο 
ποσό των 2.177,42€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει 
τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες 
και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ29

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  …../…../201630

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

                                                                                                                                                  
26 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

27 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 
άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

28  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

29 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

30 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014. 
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κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο31

  

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  32
 

  

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

33
 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……/…../2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή34

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ 

                                                 
31 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

32 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

33 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 
της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

34  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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ή με email. 
35

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών 36

 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών37

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.         
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου38

.  

 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2  και άνω για έργα κατηγορίας  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ39

  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους40, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 

                                                 
35  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

36 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 14). 

37 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

38  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

39 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

40 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/02 (ΚΔΕ) (Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

21.5  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένη. 
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7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα41
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά42

: 

 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.43
 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
ΚΔΕ). 

                                                 
41 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των 
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

42 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

43 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
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γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 44

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 
φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 

περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση45

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση46, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

                                                 
44 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

45  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός 
του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

46  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς 
εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα47
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα 
οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις48

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  

                                                 
47  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

48 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.   Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 
για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ49

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας50
 

 …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

                                                 
49  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

50 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται  στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από 
τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 
του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
51

.   

                                                 
51 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του ΚΔΕ 
τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
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Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 52

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   

  

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την με αριθμόν 
404/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αρ. 133/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

25.2
53

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 

25.3
54

 
55

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-

7335.0004, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 
του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΘΕΜΑ 37
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 275/2016  (Α.Δ.Α: Ω1ΘΡΩ1Ρ-ΘΥΠ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Επισκευή  - Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51189/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51189/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ »    

   

        Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ    »,  προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον 
Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-7331.0033  με πίστωση   # 130.000,00   # ευρώ. 

                                                 
52  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

53 Προαιρετική επιλογή. 

54 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

55 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 
έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του 
ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης 

      του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Επισκευή - συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51189/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Επισκευή - συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού 

130.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 

    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«Επισκευή - συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού» 

 

Προϋπολογισμού 130.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
56

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
57

 

                                                 
56 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, ο 
Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
57 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
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1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα τη Ρόδο:58
 

 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301 

Telefax 2241046361 

E-mail
59

 oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85130,  τηλ:   
2241364607-608-609-610-612. 

60
 

 

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 
του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 
με τον κύριο του έργου.  
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 
δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

                                                                                                                                                  
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

58 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

59     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 

60 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς61, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, 

οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και 
Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-

612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την ……………..………………62. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00€, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της 
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της 
παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                                                 
61 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το σύστημα 
υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, 
ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

62  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 
προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  
           Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3  Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
8. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
9. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
10. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  

ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
11. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
12. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το 
δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
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υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
 δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την 
Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά 
τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις63, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.64

  

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

                                                 
63 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με 
την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

64 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε 
από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης 

που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ65. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
                                                 
65 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων66

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού67

. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της,  προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   

                                                 
66  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα 
στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

67  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω68

: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 

οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10.     Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
6.2  Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους69. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
6.3  Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων70

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

                                                 
68 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

69  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

70  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 71

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
 - Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τη Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου (αριθ. ενάρ. 
έργου ……………………)72

 και υπόκειται στις κρατήσεις73
 που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 -37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 
4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 

 

                                                 
71  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

72  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο 

έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

73  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 130.000,00 

Ευρώ και αναλύεται σε 74
: 

 

Δαπάνη Εργασιών      76.925,72€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.)      13.846,63€ 

Απρόβλεπτα75
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
     13.615,85€ 

Αναθεώρηση        450,00€ 

ΦΠΑ 24%   25.161,17€ 

    Στρογγυλοποίηση                                                                                             0,63€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ροδίων και πιο συγκεκριμένα στον κτίριο που βρίσκεται επί της 
28ης Οκτωβρίου και Ιωνος Δραγούμη γωνία (κτίριο Καβαρινού)  

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την επισκευή του Α’ ορόφου του κτιρίου που 
βρίσκεται επί της 28ης

 Οκτωβρίου και Ιωνος Δραγούμη γωνία  
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:  

1. Αποξήλωση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων όπου απαιτείται (υπόγειο 
– ισόγειο – Α’ όροφος) 

2. Αποξήλωση συντήρηση και ανακατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων ισογείου 
και Α’ ορόφου  

3. Χρωματισμοί εσωτερικά του Α’ ορόφου και εξωτερικά όλου του κτιρίου 

4. Τμηματική μόνωση στην ταράτσα του κτιρίου 

5. Αποξήλωση και αντικατάσταση των ειδών υγιεινής του Α’ ορόφου 

6. Αντικατάσταση ταμπλάδων στις εσωτερικές πόρτες ισογείου 

7. Συντήρηση πέργκολας και κλιμακοστασίου που οδηγεί στο υπόγειο 

8. Τοποθέτηση μεμβράνης στα τζάμια (εσωτερικά) 
9. Ελαιοχρωματισμοί των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων 

10. Κατασκευή ξύλινων περιφράξεων (προστασία παιδιών)  
 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 

Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει 
από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 

                                                 
74 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

75  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 

του ΚΔΕ.. 
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χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 
στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης76

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες77
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 
 

2.096,7Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του 
άρθρου 3 του ΚΔΕ. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 78

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφορά, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

                                                 
76  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

77 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

78 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 
άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας79, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο 
ποσό των 2.096,76 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι 
υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ80

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  …../…../201681

. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο82

  

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  83
 

  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 

                                                 
79  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

80 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

81 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014. 

82 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

83 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
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αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
84

 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 
Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……/…../2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή85

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ 
ή με email. 

86
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών 87

 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών88

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.         
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου89

.  

                                                 
84 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 
της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

85  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

86  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

87 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 14). 

88 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

89  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
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Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2  και άνω για έργα κατηγορίας  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ90

  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους91, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του (ΚΔΕ) 
(Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

21.5  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

                                                 
90 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

91 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα92
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

                                                 
92 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των 
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
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προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά93
: 

 

23.3 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.94
 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 95

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.4 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

16.1.01 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, 
εφόσον κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την 

                                                 
93 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

94 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

95 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την 
υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του 
άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση96

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση97, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα98
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 

                                                 
96  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός 
του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

97  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς 
εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

98  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα 
οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις99

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.   Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

                                                 
99 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 
για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ100

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας101
 

 …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

                                                 
100  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

101 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από 
τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 
του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
102

.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 103

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   

  

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την με αριθμόν 
406/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αρ. 133/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

                                                 
102 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  
του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

103  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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25.2
104

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 

25.3
105

 
106

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 
«πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-

7331.0033, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 
του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 38
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 276/2016  (Α.Δ.Α: Ω045Ω1Ρ-ΕΨ8) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία για την  επιλογή αναδόχου του 
έργου «Νέες Πλακοστρώσεις οδών Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός 
πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 385.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 

(Εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51185/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51185/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 
«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚAΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 385.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α.: 
30-7323.0090 και πίστωση  # 385.0000# ευρώ.   

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου 
του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Νέες πλακοστρώσεις οδών ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 
Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51185/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

                                                 
104 Προαιρετική επιλογή. 

105 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

106 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 
έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του 
ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 
εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 385.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως 
κατωτέρω: 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 

    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«Νέες πλακοστρώσεις οδών ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 
Ρόδου» 

Προϋπολογισμού 385.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
107

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
108

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα τη Ρόδο:109
 

 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301 

Telefax 2241046361 

E-mail
110

 oikepitropi@rhodes.gr 

                                                 
107 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, 
ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1 ) κ.ο.κ.  
108 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

109 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

110     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 
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προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   
2241364607-608-609-610-612. 

111
 

 

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 
του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 
με τον κύριο του έργου.  
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 
δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς112, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, 

οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και 
Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-

612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την ……………..………………113. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
                                                 
111 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 

112 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το σύστημα 
υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, 
ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

113  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 
προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00€, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της 
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της 
παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  
           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  
           Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3  Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
13. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
14. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
15. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  

ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
16. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
17. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
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συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το 
δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
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δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 
από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις114, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.115

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 

                                                 
114 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με 
την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

115 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε 
από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης 

που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 

των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ116. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 
του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο117

,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του 

                                                 
116 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

117 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση δεν 
υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το 
υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000,00 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 
4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) 
πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των 
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άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή 
και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων118

, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 
δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 

ιδιότητες του νόμου αυτού119
. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
 

                                                                                                                                                  
νομικών τους προσώπων, οι συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 200.000,00 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012). 

118  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα 
στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

119  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω120

: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται 
η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους121. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων122

: 

 

                                                 
120 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

121  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

122  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 123

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
 - Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τη Σ.Α.Τ.Α & Ι.Π. (    ) 
124

 και υπόκειται στις 
κρατήσεις125

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της 
κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

                                                 
123  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

124  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο 

έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

125  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚAΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 385.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε 126

: 
Δαπάνη Εργασιών      227.118,50€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.)        40.881,33€ 

Απρόβλεπτα127
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
       40.199,97€ 

Αναθεώρηση         2.284,07€ 

ΦΠΑ 24%       74.516,13€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Το έργο θα εκτελεστεί στις Δημοτικές Ενότητες Καλλιθέας, Ιαλυσού και Λίνδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή νέων πλακοστρώσεων  καθώς και 
ανακατασκευή φθαρμένων πεζοδρομίων στις Δ.Ε Ιαλυσού, Καλλιθέας και Λίνδου. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-

454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 
μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

                                                 
126 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

127  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 

του ΚΔΕ.. 
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· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 
στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης128

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες129
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του 
άρθρου 3 του ΚΔΕ. 
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 130

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφορά, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας131, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο 
ποσό των 6.209,68 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι 
υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 

και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ132

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 

                                                 
128  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

129 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

130 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 
άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

131  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

132 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 
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σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  …../…../2016133

. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  
15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο134

  

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  135
 

  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

136
 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν  σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

                                                 
133 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014. 

134 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

135 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

136 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 
της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……/…../2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή137

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ ή με email. 

138
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 9 μηνών 139

 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών140

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.         
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής , 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου141

.  

 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη 1η  και άνω για έργα κατηγορίας  
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ142

  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

                                                 
137  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

138  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

139 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 14). 

140 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

141  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

142 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους143, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)144

. 

21.5  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

                                                 
143 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 

144 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 
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3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα145
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά146

: 

 

                                                 
145 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των 
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

146 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 
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23.5 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.147
 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 148

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

16.1.01 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, 
εφόσον κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την 
υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του 
άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση149

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

                                                 
147 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

148 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

149  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 
υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
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ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση150, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα151
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα 
οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

                                                 
150  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

151  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις152

.  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.   Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 
για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ153

). 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας154
 

                                                 
152 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 

153  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

154 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από 
τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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 …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 
του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
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Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
155

.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 156

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την με αριθμόν 
415/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αρ. 212/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
25.2

157
 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
25.3

158
 
159

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 212/2016 (ΑΔΑ: 7Σ80Ω1Ρ-3ΝΗ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7323.0090, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 39
ο 
                                                     Απόφ. Αρ. 277/2016  (Α.Δ.Α: ΩΝΠΧΩ1Ρ-ΦΓΟ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου 
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 
ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51194/23-06-2016) 

 

                                                 
155 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  
του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

156  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

157 Προαιρετική επιλογή. 

158 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

159 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 
έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του 

ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51194/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»    

    

 Σας αποστέλλουμε  σχέδιο Διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 
30-7331.0021, με πίστωση   # 100.000,00 # ευρώ. 

   Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης 

 του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51194/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ 
με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 

    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» 

Προϋπολογισμού 100.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 
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1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
160

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
161

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη Ρόδο:162
 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301 

Telefax 2241364395 

E-mail
163

 oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   
22413  64 607-608-609-610-612. 
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1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 
εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση 
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή 
στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 

                                                 
160 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, 
ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
161 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

162 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

163     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 

164 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς165, που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  
του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου 
και Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-

610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την………………………………….

166. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00.ΕΥΡΩ, εκτός αν 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 
φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 
και 24 της παρούσας.  
3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 
τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

                                                 
165 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 
σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

166  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του 
ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  
            Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 
            Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
 3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
18. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
19. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
20. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
21. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
22. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως 
υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα 
δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 
από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις167, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.168

  

 

                                                 
167 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων 
στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

168
 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. 

Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα 
υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της 
Διακήρυξης. 
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ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
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επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ169. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων170

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού171

. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 

                                                 
169 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 
ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της 
Περιφέρειας. 

170  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

171  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω172

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται 
η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 

                                                 
172 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής 
δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους173. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων,  των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων174

: 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 175

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ (αριθ. ενάρ. έργου ……………………)176
 

και υπόκειται στις κρατήσεις177
 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 

της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 

καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

                                                 
173  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

174  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 

175  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

176  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και 
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

177  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει 
σήμερα. 
 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

  Ο τίτλος του έργου είναι:  
                                «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε 178
: 

 
Δαπάνη Εργασιών      59.382,15€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)      10.688,79€ 

Απρόβλεπτα179
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 

Ο.Ε.) 
     10.510,64€ 

Αναθεώρηση             63,58€ 

ΦΠΑ 24%   19.354,84€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ροδίων σε Δημοτικά κτίρια της πόλης 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

      Η παρούσα μελέτη αφορά την  εκτέλεση των εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των 
δημοτικών κτιρίων της πόλεως Ρόδου και περιλαμβάνει το κτίριο που στεγάζεται η Πρόνοια, τον 
Β’ Παιδικό Σταθμό Ρόδου στη Χρ. Τσιγάντε, τον Στ’ Παιδικό Σταθμό στη Ροδιακή Έπαυλη, το 
κτίριο του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. και το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα: 

Στα κτίρια της Πρόνοιας και της Τεχνικής Υπηρεσίας  θα γίνει: 

                                                 
178 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

179  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών 
με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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α)  Αποξήλωση της υπάρχουσας μόνωσης 

β) Κατασκευή νέας με επίστρωση ελαστομερούς μεμβράνης οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα 
και επικάλυψη με ορυκτή ψηφίδα. 

Στο κτίριο της Ροδιακής έπαυλης θα γίνει:  

α) Ανακατασκευή της τουαλέτας που βρίσκεται στον α’ όροφο πάνω από το κλιμακοστάσιο, για 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγρασίας που δημιουργήθηκε.  

β) Καθαίρεση επιχρισμάτων όπου απαιτείται, αποκατάσταση των επιφανειών και χρωματισμός 
αυτών.  

γ)  Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων. 

δ)  Αποξήλωση της υπάρχουσας μοκέτας και τοποθέτηση νέας. 

ε)  Συντήρηση της ξύλινης σκάλας μετά την αφαίρεση της μοκέτας. 

στ) Αποξήλωση της υπάρχουσας μόνωσης και κατασκευή νέας με επίστρωση ελαστομερούς 
μεμβράνης οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη με ορυκτή ψηφίδα. 

Στο κτίριο της Χρ. Τσιγάντε θα γίνει: 

α) Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων στις όψεις του κτιρίου, όπου απαιτείται, επεξεργασία του 
παλαιού οξειδωμένου οπλισμού με ειδικά επισκευαστικά, αποκατάσταση του οπλισμένου 
σκυροδέματος με επισκευαστικό κονίαμα καθώς και των επιχρισμάτων με νέα και χρωματισμός 
αυτών. 

β)  Καθαίρεση του υφιστάμενου παρτεριού από σκυρόδεμα, στον αύλειο χώρο. 

γ)  Συντήρηση της περιμετρικής περίφραξης του αύλειου χώρου (τοιχείο και κιγκλιδώματα).   

Στο κτίριο του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. θα γίνει: 

    Καθαίρεση επιχρισμάτων όπου απαιτείται, αποκατάσταση των επιφανειών και χρωματισμός 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-

454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 
μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία 
δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 
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· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 
έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης180

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες181
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του 
άρθρου 3 του ΚΔΕ. 
 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 182

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας183, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 
στο ποσό των 1.612,90 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως 
οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

 15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 

                                                 
180  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών. 

181 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

182 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), 
αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα 
μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

183  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ184

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  …………….185

. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 
15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο186

  

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  187
 

  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

188
 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 

                                                 
184 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 
ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

185 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

186 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο 
ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 
157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), 
στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής.  

187 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 

188 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 
επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  
 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……………, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή189

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ ή με email. 

190
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
     

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών 191

 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών192

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  
                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου193

.  

 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

                                                 
189  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

190  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

191 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και 
υποσημείωση 14). 

192 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του 
Ν.4281/2014). 

193  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 
143). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1  και άνω 

για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ194
  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους195, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

                                                 
194 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 
συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). 
Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

195 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη. 

7 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα196
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά197

: 

                                                 
196 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. 
Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική 
ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο 
κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της 
τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η 
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών 
κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την 
προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

197 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 
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23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.198
 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 
του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 199

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.6 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

16.1.01 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 
φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 

                                                                                                                                                  
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

198 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην 
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

199 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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δήλωση200
 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 

συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση201, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα202
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από 

όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ 
ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών 
προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως 
ΤΠΕΔΕ).  
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

                                                 
200  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 
υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής. 

201  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από 
τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

202  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 
αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις203

.  

 23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου 
μηνός πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά 
το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 

                                                 
203 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, 

συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε 
σε κοινοπραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ204

). 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας205
 

  …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.    Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 

                                                 
204  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή 
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 

συμβάσεων.  

205 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο 
κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται 
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να 
αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
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(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα 
των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. 
(άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα 
μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των 
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη 
δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
206

.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 207

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με  την υπ΄αριθμό 
απόφαση 416/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 212/2016   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
25.2

208
 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
25.3

209
 
210

 

                                                 
206 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 
ή 9  του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

207  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που 
εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

208 Προαιρετική επιλογή. 

209 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 212/2016 (ΑΔΑ: 7Σ80Ω1Ρ-3ΝΗ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7331.0021, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

 

ΘΕΜΑ 40ο                                                       Απόφ. Αρ. 278/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞΝΛΩ1Ρ-ΛΛΟ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου του 
έργου «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51192/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51192/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»    

    

         Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι 
εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 70-

7331.0018, με πίστωση  # 74.000,00 # ευρώ. 
   Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης 

 του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Επισκευή γραφείων τουρισμού» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51192/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Επισκευή γραφείων τουρισμού» προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

                                                                                                                                                  
210 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 
δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων 
των άρθρων 76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

 Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ    
 δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

Προϋπολογισμού  74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ) και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
211

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
212

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

που έχει έδρα τη Ρόδο:213
 

 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301. 

Telefax 2241046361 

E-mail
214

 oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ . 

 

                                                 
211 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, 
ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσ ιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
212 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ. 

213 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 
της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 
ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

214 Εφόσον υπάρχει. 



220 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ……………………….., ……/…../2016, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Διαγοριδών & 
Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   2241364607-608-609-610-612. 
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1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 
εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 

με τον κύριο του έργου.  
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 

είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή 
στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς216, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, 

οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και 
Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-

612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../201....... Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    
 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

                                                 
215 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 

216 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 
σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 
φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 
και 24 της παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 
οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  
          Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 
κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  
          Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
23. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός 

εργολήπτης,  
24. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
25. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
26. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
27. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
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το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως 
υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα 
δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 
από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
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αναγκαίες διορθώσεις217, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.218

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 

                                                 
217 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 
σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

218 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 
επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, 
να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ219. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων 
κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 
23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο 
χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων220

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

                                                 
219 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

220  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
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Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν  

υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω221

: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

                                                 
221 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους222. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1    Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων223

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 224

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   

7.2   Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

                                                 
222  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 

223  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

224  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους Κ.Α. 70-7331.0018 (αριθ. ενάρ. έργου 
……………………)225

 και υπόκειται στις κρατήσεις226
 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 
137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, 
ως ισχύει σήμερα. 
 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
                  «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 74.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
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: 

 

Δαπάνη Εργασιών    43.771,86€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.878,93€ 

Απρόβλεπτα228
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
7.747,62€ 

Αναθεώρηση 279,01€ 

                                                 
225  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο 
έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

226  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  

227 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

228  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 

57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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ΦΠΑ 24% 14.322,58€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  74.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο χώρος πίσω από το Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών  
του Δήμου Ρόδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Η μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την αναβάθμιση των υποδομών της Δ/νσης 
Τουρισμού. Ο χώρος που διαμορφώνεται είναι τμήμα του γενικότερου κτιριακού συνόλου των 
υποδομών της Δ/νσης Τουρισμού, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Είναι επιτακτική 
ανάγκη αναβάθμισης των χώρων αυτών με σκοπό τη διεύρυνση των δομών για την προβολή και 
προώθηση του Ροδιακού Τουρισμού. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: 
 

• Καθαίρεση επιχρισμάτων όπου απαιτείται, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
υγρασίας που δημιουργήθηκε, αποκατάσταση των επιφανειών και χρωματισμός αυτών.  

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με χωρίσματα γυψοσανίδας. 
• Ανακατασκευή της τουαλέτας και δημιουργία κουζίνας ως βοηθητικοί χώροι. 
• Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.  
• Επίστρωση συνθετικού δαπέδου laminate. 
• Ψευδοροφές στον κεντρικό χώρο των γραφείων. 
• Αντικατάσταση κουφωμάτων και προσαρμογή στον χαρακτήρα του ευρύτερου κτιριακού 

συνόλου με ανάδειξη αρχιτεκτονικών στοιχείων. 
• Αποξήλωση της υπάρχουσας μόνωσης και κατασκευή νέας. 
• Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων 

 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 

Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει 
από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 
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· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 
στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ενενήντα (90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης229

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες230
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 
 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 
του ΚΔΕ. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 231

.  

 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας232, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο 
ποσό των 1.193,55 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι 
υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 

                                                 
229  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

230 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 
του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

231 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και 
των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή 
άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

232  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ233

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  ……/……/2016

234
. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο235

  

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 236
 

  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

237
 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 

                                                 
233 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

234 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με 
το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

235 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

236 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

237 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 
αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  
 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το  ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η ……/……/2016, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή238

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ ή με email. 

239
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
     

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών240

. 

 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ 
σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 
                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου241

.  

 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

                                                 
238  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

239  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

240 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

241  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
242

  Επίσης δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 &106 του ΚΔΕ) για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους243, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

                                                 
242 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 
συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην 
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

243 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα244
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά245

: 

                                                 
244 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των 
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

245 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
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23.7 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.246
 ή στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτά στην τάξη και 
κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 247

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.8 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

16.1.02 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 
φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση248

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

                                                                                                                                                  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

246 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

247 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

248  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής 
εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
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     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση249, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα250
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα 
οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

                                                 
249  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

250  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις251

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 

                                                 
251 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 



237 

για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ252

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας253
 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

                                                 
252  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) 
εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

253 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από 
τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 
του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
254

.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 255

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   
  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν  

417/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 212/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

 

25.2
256

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 

25.3
257

 
258

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 212/2016 (ΑΔΑ: 7Σ80Ω1Ρ-3ΝΗ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

                                                 
254 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του ΚΔΕ 
τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

255  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

256 Προαιρετική επιλογή. 

257 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

258 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 
έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του 

ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-7331.0018, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 41ο                                                       Απόφ. Αρ. 279/2016  (Α.Δ.Α: ΩΠΕΙΩ1Ρ-ΖΝΠ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολική Κτιρίων»   ενδεικτικού προϋπολογισμού 
1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ  

 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/51198/23-06-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/51198/23-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»    

    

         Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » , προϋπολογισμού  1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α. 15-7331.0032  με πίστωση   
#  1.145.000,00 # ευρώ. 
        Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης 

      του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 
«Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/51198/23-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων (ΚΔΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 
 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 
 

Προϋπολογισμού  1.145.000,00 Ευρώ  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
259

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
260

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη Ρόδο:261
 

 

 

 

 

 

 

 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   
 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
 

                                                 
259 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, 
ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ει δικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
260 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και 
η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και  η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), τότε 
πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ. 

261 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 
Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 
ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 
σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

262 Εφόσον υπάρχει. 

Οδός  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. 85100 

Τηλ. 2241046301. 

Telefax 2241046361 

E-mail
262

 oikepitropi@rhodes.gr 
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   
22413  64 607-608-609-610-612. 

263
 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει 
το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση 
εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 

έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  

νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή 
στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης. 
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου 

να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς264, που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  
του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου 
και Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-

610-612. 

 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την ………….   .265

 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με 
δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   
 

                                                 
263 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ρόδου. 

264 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 
σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

265  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 
προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  
 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 
φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 
και 24 της παρούσας.  
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από  δύο ξεχωριστούς 
φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την 
επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον 
υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την 
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο 
άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων 
συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού 
των υποψηφίων. 
                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και 
επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζόμενου:  
28. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
29. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
30. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
31. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
32. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω.  
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 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 
 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 
και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 
το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το 
δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  
 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  
δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 
περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της 
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 
άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 
την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 
του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 
  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 
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(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 
από αυτά ανά σελίδα.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις266, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 
παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας.  
 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 
των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.267

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 
διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 
να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 
ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 
επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 
ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

                                                 
266 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 
σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

267 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 
επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, 
να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 
και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 
εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 
πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 
με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό 
και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 
αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 
αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ268. Αν, μετά την εκδίκαση 
τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 
του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο269

,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή 

                                                 
268 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

269 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση 
δεν υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το 
υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από  την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000,00 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο 
προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νομικών τους 
προσώπων, οι συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 
200.000,00 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012). 
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και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων270

, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 
δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 
Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 
προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες 
ιδιότητες του νόμου αυτού271

. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 
προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 
Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
ούτω καθ΄ εξής.  
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 
ούτω καθεξής. 
 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 
(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  
   

                                                 
270  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

271  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 
έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω272

: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο  από την υπηρεσία και 

οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους273. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 
διερμηνέων. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων274

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
                                                 
272 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

273  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

274  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 
τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
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 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 275

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕΔΕ. 
 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Π. Ν. Α. (    ) 
276

 και υπόκειται στις κρατήσεις277
 που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

                                                 
275  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

276  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο 
έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

277  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 
  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.145.000,00 Ευρώ 
και αναλύεται σε 278

: 

 
Δαπάνη Εργασιών    679.893,64€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    122.380,86€ 

Απρόβλεπτα279
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
   120.341,18€ 

Αναθεώρηση           771,42€ 

ΦΠΑ 24%    221.612,90€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ . 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες ανά δημοτική ενότητα είναι τα 
παρακάτω:  

1. Δημοτική Ενότητα δήμου Ροδίων 

• στο 1ο Δημοτικό, στο 2ο Δημοτικό, στο 11ο Δημοτικό, στο συγκρότημα της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στο 7ο Δημοτικό (Αμαράντειος), στο 14ο Δημοτικό (Αστική), στο 1ο 
Γυμνάσιο (Καπνοβιομηχανία), στο 2ο Γυμνάσιο (Κεραμικό),  στο 4ο Γυμνάσιο, στο 5ο Γυμνάσιο, 
στο 6ο Γυμνάσιο (Οικοκυρική), στο 7ο Γυμνάσιο, στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, στο 1ο 
ΓΕΛ (Βενετόκλειο), στο 2ο ΓΕΛ (Καζούλλειο) και κτίριο γυμναστηρίου,  στο 3ο ΓΕΛ 
(Καπνοβιομηχανία), στο 1ο ΕΠΑΛ, στο 2ο ΕΠΑΛ και στο 1ο Σ.Ε.Κ. 

2. Δημοτική Ενότητα δήμου Καλλιθέας  

• στο 1ο Δημοτικό Καλυθιών 

3. Δημοτική Ενότητα δήμου Αφάντου   

• στο 2ο δημοτικό σχολείο Αφάντου,  στο 3ο δημοτικό σχολείο Αφάντου, στο  Γυμνάσιο 
Αφάντου, στο δημοτικό σχολείο Αρχίπολης και στο Νηπιαγωγείο Ελεούσας. 

4. Δημοτική Ενότητα δήμου Αρχαγγέλου 

• στο Α΄Δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου, Νηπιαγωγείο Καλάθου Νηπιαγωγείο Γενναδίου, 
στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου. 

5. Δημοτική Ενότητα δήμου Ιαλυσού – Ατταβύρου. 

• στο Γυμνάσιο Ιαλυσού και αίθουσες λυκείου Έμπωνας και Γυμνάσιο Σορωνής. 

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στα παραπάνω σχολικά κτίρια  
αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης. 
  

                                                 
278 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

279  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 

57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 

Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει 
από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους 
όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη,  

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 
«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» 
σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 
έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΕΞΙ (16) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης280

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες281
 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 
 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του 
άρθρου 3 του ΚΔΕ. 
 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 282

.  

                                                 
280  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

281 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 
του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 
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 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζε ται 
στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 
 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του 
ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας283, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 
στο ποσό των  18.467,74 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως 
οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή 
το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ284

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 
σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 
γεννάται σύγχυση. 
 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των  9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 
παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι  ………………………285

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο286

 ……………..… 

                                                                                                                                                  
282 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και 
των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή 
άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

283  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

284 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

285 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 
1 α) του Ν. 4281/2014. 

286 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 
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16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………287
 

  

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

288
 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 
της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 
τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 
παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 
καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 
ειδοποιήσεως. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  
 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η   ……….., ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή289

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
φαξ ή με email. 

290
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
     

                                                                                                                                                  
και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 
3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων 
στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

287 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

288 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 
αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

289  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

290  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 9 μηνών 291

 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών292

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 
ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  
                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου293

.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη 2η και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

294
  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους295, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 

                                                 
291 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 14). 

292 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

293  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

294 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 
συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην 
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

295 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η
 του Μ.Ε.Ε.Π. 

για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)296

.  

 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή 
ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία). 

8 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένη. 

                                                 
296 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 
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9 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα297
. 

…………….……………………………………………………………………………….. 
………………………….………………………………………………………………….. 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά298

: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.299
 

πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 
ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 

                                                 
297 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των 
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

298 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

299 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
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που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ 300

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.9 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

16.1.03 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 
φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην 
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση301

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται 
της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση302, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

                                                 
300 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

301  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 
υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

302  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 
κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα303
 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα 
πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα 
οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 
από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες 
οργανώσεις304

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 
υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 

                                                 
303

  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

304
 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 
για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ305

). 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας306
 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

                                                 
305  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) 
εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

306 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από 
τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 
απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 
Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 
307. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 

οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά 
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία 
έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της 
εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές 
(το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται). 
         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :  
         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές.  
         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  
         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της 
προσφοράς.  
         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της 
σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

                                                 
307  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  



260 

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία 
έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου.    
         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών.  
         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  
         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την 
επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της 
κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.  
         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της 
χώρας εγκατάστασης.  
 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 
του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 
προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   
 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
308

.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 309

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   
  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου  αποφασίστηκε με την με αριθμ.   
403/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 77/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

                                                 
308 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  
του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

309  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  
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25.2
310

  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 

25.3
311

 
312

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7331.0032, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 42ο                                                         Απόφ. Αρ. 280/2016  (Α.Δ.Α: 6Ε7ΝΩ1Ρ-ΑΗ6) 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 178/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 
προκήρυξης και προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση της 
Πλατείας Χαρίτου (Εκατό Χουρμαδιές) 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/52762/29-6-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/52762/29-06-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.  178/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΔΕΩΝ  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ 
(ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ )» 

 

 Σε συνέχεια της με αρ. 178/2016 απόφασης  Oικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκαν 
οι όροι της προκήρυξης και οι προδιαγραφές αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  ιδεών  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ ), τροποποιούμε το άρθρο 16 παρ.2  και σας 
αποστέλλουμε σχέδιο προκήρυξης  τροποποιημένο και παρακαλούμε για την έγκρισή της». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την τροποποίηση της απόφασης 
με αρ. 178/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης προκήρυξης και προδιαγραφών 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση πλατείας Χαρίτου (Εκατό Κουρμαδιές)» 
ως προς το άρθρο 16 παρ. 2  αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

                                                 
310 Προαιρετική επιλογή. 

311 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

312 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 
δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 
και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/52762/29-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
· του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1494/Β΄/04.05.2012). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Τροποποιεί την απόφαση με αρ. 178/2016 Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει εκ νέου την 
προκήρυξη και τις προδιαγραφές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Ανάπλαση πλατείας 
Χαρίτου (Εκατό Κουρμαδιές)» ως κατωτέρω: 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμος Ρόδου, προκηρύσσει  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με ανοικτή διαδικασία, για 

την 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ)  

                            

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο
 – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ρόδου που είναι και ο κύριος του 
έργου 

1.2  Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου. 

Διεύθυνση:  Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος
 όροφος. 

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω  στοιχείων και με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. 

1.3  H κατάθεση των μελετών των διαγωνιζομένων θα γίνουν στο πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Διευθύνουσα Υπηρεσία):  

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος
 όροφος. 

Τηλ:  2241364628 (υπεύθυνη διαγωνισμού, κα Στεργούλα Ζανεττούλλη) 

Fax:  2241364695 

E-mail:  texnikes@rhodes.gr 

Ιστοσελίδα:  www.rhodes.gr 

1.4  Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της 
διοργανώτριας αρχής www.rhodes.gr και τηλεφωνικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 – ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 
 (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-

2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012). 

β)Του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄), όπως ισχύει 
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γ) Του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

δ) Του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄) όπως ισχύει 

ε) Του Π.Δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ κλπ» (ΦΕΚ 64/Α΄/16.3.2007) όπως ισχύει 

ζ)  Του Ν 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> ,όπως ισχύει σήμερα 

η) Του Ν3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> ,όπως ισχύει σήμερα 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο
 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ -  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

3.1  Η  Πλατεία  Χαρίτου  θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ. 2 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ, όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. 
(ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012). 

Πληροί  όλα  τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι η ευρύτερη ιστορική 
κοινωνική, αρχιτεκτονική, και περιβαλλοντική σημασία του όπως και η θέση και η λειτουργία του 
έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής της συγκεκριμένης γειτονιάς αλλά και στην 
ευρύτερη εικόνα και λειτουργία του δημόσιου χώρου της πόλης της Ρόδου. Πρόκειται για τη 
διαμόρφωση - ανάπλαση ιστορικά φορτισμένου κοινόχρηστου χώρου παραλιακής περιοχής 
υπερτοπικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται η  διενέργεια  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
όπως αυτό αποφασίστηκε με την αριθμό   328/18-05-16 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 

3.2  Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισμός ιδεών ενός 
σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης 
Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι  στη κρίση του 
διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες. 

3.3  Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 
20.000,000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής: 

1ο  Βραβείο  (45% )   € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ) 

2ο  Βραβείο  (33% )    € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ) 

3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 
 Όπως αυτό αποφασίστηκε  με την αριθμό  328/18-05-16 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου 

 

3.4    Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος  
 Ρόδου. Με τη με αριθμό  77/4-4-16.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η διάθεσης 
πίστωσης:  20.000 ευρώ στον Κ.Α. 30-7412.0066  ,Χρηματοδότηση  Ι.Π 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης από λειτουργική, αισθητική, 
τεχνική και οικονομική άποψη, για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση οφείλει να 
συνάδει με τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό 
χαρακτήρα και τις χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως 
χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», 
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ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του ενυδρείου στο βορά 
του νησιού. 

Η πλατεία ως χώρος περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, 
θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο
 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου. Η περιοχή 
επέμβασης ορίζεται από τον περιμετρικό της δρόμο, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και συγκεκριμένα από το υφιστάμενο ρείθρο του απέναντι πεζοδρομίου της 
πλατείας και προς το εσωτερικό της, σύμφωνα με το Προσάρτημα Α. Οι διαστάσεις του χώρου 
επέμβασης και του διαγωνισμού (κατά προσέγγιση και στρογγυλοποιημένες +,-) στη μεγάλη του 
διάσταση με κατεύθυνση από νότο προς βορρά, είναι 182,50μ. και στη μικρή του διάσταση με 
κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, είναι 36,10μ. σύμφωνα με το Προσάρτημα Α. 

Ο ευρύτερος χώρος της πλατείας λειτουργεί κυρίως ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
περιμετρικά αυτής, χωρίς τέλος στάθμευσης. Υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον 100 θέσεις 
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτές φαίνονται στο Προσάρτημα Β. Η απομάκρυνση ή μη 
της δυνατότητας στάθμευσης οχημάτων, ειδικά στα όρια της πλατείας, θα είναι μέρος της 
πρότασης που θα κατατεθεί. Λόγω όμως του μεγάλου προβλήματος θέσεων στάθμευσης στην 
πόλη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον των 50% των υφιστάμενων θέσεων 
στάθμευσης του χώρου επέμβασης θα πρέπει να διατηρηθούν υπόγεια ή υπέργεια, κατά την κρίση 
των μελετητών. 

Ο χώρος εντός της πλατείας λειτουργεί ως περιστασιακό πέρασμα κατοίκων και επισκεπτών προς 
ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και γύρω παραλίες. Η πλατεία έχει σήμερα χώρους με 
πλακόστρωση σε διάφορα επίπεδα, φυτεμένα οριοθετημένα παρτέρια, κατασκευές με υγρό 
στοιχείο, παγκάκια, φωτιστικά, δέντρα, κάδους απορριμμάτων, καρτοτηλέφωνα κ.λ.π   

Η άμεση επαφή του χώρου ανάπλασης με την ευρύτερη περιοχή του ενυδρείου, του προσδίδουν 
τη δυναμική μιας εισόδου στο κέντρο και την πόλη, από τη θάλασσα. 

Η συγκεκριμένη πλατεία είναι από τους σημαντικούς ελεύθερους χώρους στον βορρά της πόλης 
της Ρόδου και είναι περίκλειστη από όλες τις διευθύνσεις, άρα είναι σχετικά προστατευμένη από 
κακοκαιρίες. 

Οι προτάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής:   

1. Την αρμονική συνύπαρξη των στοιχείων της πλατείας (δέντρα, σχήμα, μορφή, οπτικές 
φυγές) με τα παλιά και σύγχρονα περιμετρικά κτίρια. 

2. Την ανάγκη πρόβλεψης φωτισμού, για το σύνολο του ελεύθερου χώρου, των παρτεριών 

αλλά και για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών δέντρων (χουρμαδιές). 

3. Την ομαλή σύνδεση της διαμόρφωσης της πλατείας, με τα περάσματα προς και από τις 
γύρω παραλίες. 

4. Την οργάνωση του πρασίνου με τα κατάλληλα για την ιδιαιτερότητα του χώρου και το 
μικροκλίμα, δέντρα και φυτά. 

5. Την ανάγκη σχεδιαστικής πρότασης για την κατασκευή σκιαδίων για τις ιδιωτικές χρήσης 
αναψυχής αλλά και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους 
μελετητές. 

6. Την επιλογή υλικών επίστρωσης και λοιπών κατασκευών με κριτήρια την φυσική τους 
προέλευση, τη δυνατότητα ανακύκλωσης, την αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες της 
παράκτιας ζώνης αλλά και την εντοπιότητα, διαθεσιμότητα, επάρκεια,  δυνατότητα 
συντήρησης, οικονομία, κλπ.  

7. Την υπογειοποίηση όλων των υποδομών των δικτύων κοινής ωφελείας, υφιστάμενων και 
προβλεπόμενων. 
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8. Την σύνδεση της πλατείας με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον» ώστε να αποτελεί συνέχειά 
του ως προς τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις. 

Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη όλους τους 
ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και να 
διέπονται από τις αρχές του “σχεδιασμού για όλους” και τις απαιτήσεις του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο 
οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι 
ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο 
μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) 
του Ν. 3316/05. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες 
ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για οποιαδήποτε 
καταβολή πέραν των προβλεπόμενων βραβείων).  
 

6.2  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως 
μέλος ομάδας. 

Αποκλείονται από το Διαγωνισμό: 

· Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και 
στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού 

· Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

· Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως 
δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα 

· Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη 
του Διαγωνισμού. 

6.3 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς 
επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
 – ΒΡΑΒΕΙΑ 

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 
20.000,000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής: 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ 

1ο  Βραβείο  (45%) € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ)  

2ο  Βραβείο  (33% )        € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ)  

3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

 

Όπως αυτό αποφασίστηκε  με την αριθμό   328/18-05-16   Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της Κριτικής 
Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να απονείμει επαίνους.   

7.2   Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων 
και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 
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7.3  Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το Διαγωνισμό εφ’ όσον 
διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. 

7.4  Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής το 
συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι 
σχετικές μελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. 

7.5  Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των 
σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  

7.6  Για την καταβολή των βραβείων, οι Μελετητές οφείλουν να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν.3316/2005, έναντι των οποίων υποβλήθηκε 
υπεύθυνη δήλωση,  καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο
 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

8.1   Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής (άρθρο 12, 
παράγραφος 2 τηςμε αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. 
(ΦΕΚ1494/Β΄/04.05.2012): 

· Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή. 

· Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος –υπάλληλος της διοργανώτριας αρχής και 

· Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της 
με αρ. πρωτ.28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα 
διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κατηγορίας 
μελέτης. 

Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι επιστήμονες 
που διαθέτουν ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλη ΔΕΠ ελληνικών 
ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής, που να 
διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής σκέψης. 

Οι εκπρόσωποι – υπάλληλοι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν εμπειρία στην εκπόνηση, 
επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του 
σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

8.2  Η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την κριτική Επιτροπή  μετά την επιλογή των μελών της.  
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει 
και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής 
Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», 
σύμφωνα με τον Ν.3861/2010. 

8.3  Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους από 
τη Διοργανώτρια Αρχή. Οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 
τουΝ.4024/2011(Α’/226). και την κείμενη νομοθεσία. Οι δαπάνες καλύπτονται από πόρους του 
Δήμου Ρόδου. 

8.4  Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια 
Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο
 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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9.1  Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε κατάλογο 
που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής (ΔΡ), με ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής η 
οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr και η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του 
εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση), 
προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων 
ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα 
είναι ενεργή από την …………….έως …………… και ώρα 14:00.  Μετά την υποβολή της φόρμας 
θα σταλεί σε κάθε εκπρόσωπο κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να έχει 
πρόσβαση στο σχετικό χώρο διαβούλευσης που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Η μη εγγραφή των 
ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Η 
εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται γιατί εάν δεν εγγραφούν δεν θα έχουν πρόσβαση 
στον χώρο διαβούλευσης.  

9.2  Η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, τα παρεχόμενα στοιχεία (Τεύχος 

Φωτογραφικής Αποτύπωσης, τοπογραφικό διάγραμμα), καθώς και η φόρμα εγγραφής θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  Δήμου Ρόδου και θα παρέχονται ηλεκτρονικά από την 
………………. Έως…………….                       

9.3  Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του 
εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο
 –   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                        

10.1 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των  μελετών ορίζεται η  ………….. και  ώρα 14:00. 

10.2   Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. 

10.3   Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, 
με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την 
έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική 
εταιρία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).  

10.4   Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Από την γραμματεία των  
γραφείων, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του  
συμμετέχοντα ο οποίος αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ. εκ των οποίων τα οκτώ  

(8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και την ημερομηνία παραλαβής της.  
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο
 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1   Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι  μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για το 
Διαγωνισμό με τον κωδικό τους στο χώρο της διαβούλευσης της ιστοσελίδας του Δήμου από 
…………..έως και τις ………….και ώρα  14:00. (διάστημα 20 ημερών από την δημοσίευση της 
προκήρυξης). 

11.2  Η αναθέτουσα αρχή, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει μέσω του χώρου της 
διαβούλευσης όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν 
και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά,  εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας.  

11.3  Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί 
κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων 
εκπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο
 – ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης 
τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 11.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή  θα 
ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο
 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

13.1   ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής του υπό την 
μορφή τεύχους (DIN A4), που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων 
και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων. Η Έκθεση  θα παραδοθεί σε έξι (6) αντίτυπα και  θα 
περιλαμβάνει τα εξής Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης: 

1.  Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, 
περιβαλλοντικών, οικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 

2.  Περιγραφή της πρότασης σε ότι αφορά: 

1.  Το χαρακτήρα της υπό μελέτης περιοχής και τον τρόπο ένταξής της στην άμεση 
και την ευρύτερη περιοχή. 

·  Την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των στόχων του διαγωνισμού, όπως 
διατυπώνονται στην προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη, αλλά και των 
ειδικότερων επιδιώξεων που διατυπώνει η κάθε ομάδα μελέτης. 

·  Τον τρόπο με τον οποίο η πρόταση φωτισμού θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική 
μελέτη και τα υπάρχοντα στο χώρο στοιχεία. 

§ Τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου καθώς και τα προτεινόμενα υλικά 
και τις κατασκευαστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν την πρόταση. 

·  Τις βασικές αρχές διαμόρφωσης του πρασίνου με συνεκτίμηση της υπάρχουσας 
κατάστασης και των ιδιαίτερων συνθηκών.  

·  Τη βιοκλιματική  προσέγγιση της όλης πρότασης. 

·  Εκτίμηση του συνολικού κόστους του προτεινόμενου έργου και τεκμηρίωση 
προτάσεων εξοικονόμησης αναφορικά με το κόστος υλοποίησης των 
προτεινόμενων  διαμορφώσεων και κατασκευών. 

3.  Σμικρύνσεις και σε μορφή τεύχους (DIN Α3) όλων των σχεδίων που περιλαμβάνονται 
στις πινακίδες της 14.2. Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την 
κρίση του την Έκθεση και να περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, 
διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη 
κατανόηση των προτάσεών του μέσα στον περιορισμό των 20 σελίδων. 

13.2  ΣΧΕΔΙΑ  

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε (3) τρεις 
πινακίδες DIN A0. Η σύνθεση και παρουσίαση των πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ’ 
ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν: 

Πινακίδα 1.  Κάτοψη και (4)  όψεις ή τομές της πρότασης σε κλίμακα 1:200  

Πινακίδα 2.  Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις χαρακτηριστικών 
σημείων και στοιχείων της πρότασης σε κλίμακα επιλογής του μελετητή. 

Πινακίδα 3.  Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, σε μέγεθος της επιλογής του μελετητή. 
 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί μακέτα. 

13.3  CD-ROM που θα περιλαμβάνει: 

 1.  Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συμβατά με Autocad (με 
 προγενέστερες εκδόσεις του  Autocad 2007). 
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 2.  Τα σχέδια ή /και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στις πινακίδες. 

 3.  Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης.  

13.4  Επισημάνσεις 

1. Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το μετρικό 
σύστημα μέτρησης.    

2. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 

3. Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κ.λ.π.) των μελετών που θα υποβληθούν, 
θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική 
γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο
 – ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

14.1   Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των 
πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.). 

14.2   Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες 
επίπεδες επιφάνειες, DIN A0, 118,8 εκ. Χ 84 εκ. Είναι στην ευχέρεια των Διαγωνιζομένων να 
καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός). 

14.3   Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α) 
.pdf  για τις πινακίδες, β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και 
θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και σαν ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής .tiff ή .jpeg η 
ανάλυση θα είναι από 300 έως 400 dpi),  γ) doc για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής 
πρότασης και δ) DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη έκδοση Autocad 2007) για τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων  

14.4   Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, θα 
 πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο. 

· Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. Δεξιά και 
αριστερά  περιθώρια 2,5 εκατοστά. 

· Γραμματοσειρά: Arial 

· Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Ο   κωδικός  αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία  ύψους 1εκ.από τα 
οποία τα  οκτώ (8)  είναι αριθμητικά και τα δύο  (2) του λατινικού αλφαβήτου ,  Arial , 

έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της 
μελέτης. 

· Τίτλος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους Arial μεγέθους 12, έντονης 
γραφής (bold), κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. 

· Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, 
διάστιχο μεταξύ των γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines)  

· Σχήματα – Διαγράμματα – Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 

· Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανίζεται 
στο τέλος του κειμένου (endnote) και σε καμία περίπτωση στο κάτω μέρος των σελίδων του 
κυρίως κειμένου (footnote). Οι υποσημειώσεις θα έχουν την ίδια μορφή με το κείμενο. 

14.5  Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους 
τους Διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.  

14.6   Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των  υποχρεωτικών στοιχείων, (έκθεση, 
παράρτημα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης), 
 δεν θα ληφθεί υπ’ όψη. 
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ΑΡΘΡΟ 15Ο
 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κάθε Μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς 
ψευδώνυμο. Ο κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, (8) αριθμητικών και (2) 
λατινικών ύψους 1εκ. και θα τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο των πινακίδων και των τευχών 
της μελέτης. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα 
ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή 
άλλης εταιρείας.  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο
 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

16.1   Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη με χαρτί χρώματος καφέ σε ένα μόνο 
αδιαφανές δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα βρίσκεται επικολλημένη σελίδα Α4 όπου 
αντί ψευδωνύμου θα αναγράφονται ο χαρακτηριστικός αριθμός σήμανσης και η διεύθυνση 
παραλήπτη, δηλαδή: 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

« Δ Η Μ Ο Σ  Ρ Ο Δ Ο Υ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 

 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ )» 

  Οδός: Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος, 1ος
 όροφος. 

16.2    Κάθε ομάδα διαγωνιζομένων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από την 
Έκθεση (Α4) σε 6 αντίγραφα, τις τρεις (3) πινακίδες με τα σχέδια της πρότασης και το CD – 

ROM , ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με 
την μελέτη ενδεικτικό αριθμό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα 
στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:  

α) Σε Α4 χαρτί, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 
και  η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός συμμετοχής, 

β)  Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και  αποδεικτικά της εγγραφής κάθε 
συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05.Προκειμένου για φοιτητές, 
βεβαίωση από τη σχολή τους 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα μελετητή, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
του σύμφωνα με το  άρθρο 16 του Ν. 3316/05, 

δ)  Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου, πρέπει να 
αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης  

16.3   Εάν η ομάδα των διαγωνιζομένων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης της σε 
περίπτωση που δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της 
μέσα στο παραπάνω δέμα, σε χωριστό σφραγισμένο  φάκελο που θα σημανθεί με τον αριθμό της 
μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο
 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από τον Δήμο 
Ρόδου. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η 
Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 18Ο
 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των μελετών που υποβλήθηκαν μετά την 
εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες 
από τον Δήμο Ρόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο
 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους στόχους 
που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς: 

-   τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 

-   τη διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. 

-   την αναβάθμιση της εικόνας όλης της περιοχής. 

-  την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της 
πρότασης. 

-  την αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των γύρω αρχιτεκτονικών στοιχείων 
ενδιαφέροντος και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή μελέτης να 
αποτελέσει ζωντανό μέρος του οργανισμού της πόλης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο
 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

20.1  Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία γραμματέα. 
Η  διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και ένα τελικό 
 συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό.   

20.2  Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για 
κρίση το αργότερο σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών. 

20.3   Στο 1ο
 στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την 

πρώτη συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή, ο 
έλεγχος της  έγκυρης υποβολής και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας μελέτης.   

Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζομένων θα μονογραφηθούν και 
θα συσκευασθούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχτεί με ευθύνη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας. Το δέμα με τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής 
Επιτροπής μετά την υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών. 

20.4  Στο 2ο
 στάδιο η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των μελετών που 

πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά 
 επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε 
μελέτης.  

 20.5  Στο 3ο
 στάδιο, εάν μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των 

βραβευμένων  μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν 
είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η  επόμενη στη 
σειρά κατάταξης μελέτη εφ’ όσον κριθεί επαρκής.   

20.6  Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για 
τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 

20.7   Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από την 
αποσφράγιση των μελετών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση 
της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου) μόνο σε περίπτωση 
εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. 
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ΑΡΘΡΟ 21Ο
 – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ 

21.1   Το  αποτέλεσμα  του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί, θα αναρτηθεί στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.   

21.2   Η Διοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν στην 
ιστοσελίδα της, θα οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες Μελέτες. Η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση δημοσιοποίησης του 
αποτελέσματος του Διαγωνισμού με είσοδο ελεύθερη στο κοινό.   

21.3  Στις βραβευμένες μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που τις 
εκπόνησαν. Επίσης θα σημειώνονται τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν να άρουν την 
ανωνυμία τους με σχετική τους δήλωση σε φάκελο με ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης»  

(βλ. 16.3 της παρούσης ) 
 

ΑΡΘΡΟ 22Ο
 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

22.1   Οι μελέτες που δεν θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους 
δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των μελετών. Η παραλαβή θα γίνει με 
την  προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του 
Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στην οποία πρέπει να γράφεται ο 
χαρακτηριστικός κωδικός της.  

22.2   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια 
Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν βραβεύθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 23Ο
 – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

23.1    Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.  

23.2    Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την 
Κριτική Επιτροπή.  
 

ΑΡΘΡΟ 24Ο
 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

24.1  Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Διοργανώτριας Αρχής  και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του Πράσινου Ταμείου και του ΥΠΕΚΑ.  

24.2   Η δαπάνη της πιο πάνω δημοσίευσης θα βαρύνει την διοργανώτρια αρχή.   

24.3   Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των διαγωνιζομένων που έλαβαν 
βραβείο, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και επίσης 
αποστέλλονται προς δημοσίευση από το Δήμο Ρόδου στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ, του ΥΠΕΚΑ και του Πράσινου Ταμείου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο
  –  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

25.1   Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο Διαγωνισμό 
διέπεται  από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ.  με αρ. 
26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011). 
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25.2 Στον παρόντα διαγωνισμό η Διοργανώτρια Αρχή, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις 
βραβευμένες προτάσεις που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό και λοιπά επιμέρους στοιχεία και σε 
άλλα έργα,  ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής. 

25.3   Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται  στην 
κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να το διαθέσει και σε 
άλλους φορείς. 

25.4    Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
17 της  απόφασης με αρ. 26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/ 16-6-2011). 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο
 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

26.1   Παραλαβή της  Προκήρυξης με τα προσαρτήματά της,  και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία 
(Τεύχος Φωτογραφικής Αποτύπωσης, τοπογραφικό διάγραμμα), μπορεί να γίνει από τους 
ενδιαφερόμενους από …………….. έως …………………… και ώρα 14:00. 

26.2  Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ερωτήματα για συμπληρωματικές 
πληροφορίες έως ……………. και ώρα 14:00. 

26.3   Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε όλους τους εγγεγραμμένους 
εκπροσώπους τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός 
10 ημερών από τη λήξη της οριζόμενης στην παράγραφο 26.2 προθεσμίας, ήτοι  μέχρι την 
…………… . 

26.4   Καταληκτική προθεσμία υποβολής των μελετών ορίζεται η ………………..και ώρα 
14:00.  

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή των μελετητών στον Διαγωνισμό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και 
χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Προσάρτημα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

                                           Άρθρου 9.2 της Προκήρυξης 

1. Προκήρυξη με τα προσαρτήματα της (.pdf) 

2. Τεύχος Φωτογραφικής Αποτύπωσης (.pdf)   

3. Τοπογραφική Αποτύπωση περιοχής (.dwg)  
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Προσάρτημα Α 

 

                               

 

Προσάρτημα Β 
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ΘΕΜΑ 1
ο  (εκτός ημερήσιας)                            Απόφ. Αρ. 281/2016  (Α.Δ.Α: 6ΝΙ8Ω1Ρ-ΙΡΥ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
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εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Πεταλουδών, Ατταβύρου, Καμείρου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 47.000,00 €   

 

(Εισήγηση Tμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/53826/1-07-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών    με αρ. πρωτ.: 2 /53826/1-7-2016 , ως κατωτέρω: 
Θέμα :  Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Ατταβύρου, Πεταλουδών, Καμείρου. 
  

Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Πεταλουδών, Ατταβύρου, 
Καμείρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00€ (ΚΑ30-6262.0006 ). 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/53826/1-7-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της  
 Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του  
πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή εργασίας «Καθαρισμό παραλιών Δ.Ε. Πεταλουδών, 
Ατταβύρου, Καμείρου», ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και το άρθρο 65. 
3. Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 
4. Το Ν. 3979/2011 το  άρθρο 61 παρ.1  
5. Το Ν.3863/2010 

6. Το ΠΔ 113/2010 

7. Το ΦΕΚ 1789/12-11-2010 με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2(παρ.12 εδάφ.γ 
και 13 εδαφ.VIII). 

8. Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 
9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου (κωδ. 30-6262.0006). 

10. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσιών.  
11. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
12. Την απόφαση 1758//2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές  και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για τον καθαρισμό και τη διάστρωση των 
παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του 
Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.  
 

Η προκηρυσσόμενη ανάθεση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  38.052,00. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει το σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τη Τεχνική 
Περιγραφή καθώς και το απαιτούμενο εργατικό προσωπικό για τον καθαρισμό των παραλιών ( με 
μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά). Οι εργασίες που θα εκτελεί είναι ο καθαρισμός (κοσκίνισμα) της 
άμμου  και η διάστρωση αυτής. Σε ορισμένα σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο Ρόδου θα 
γίνεται ο καθαρισμός μόνο χειρωνακτικά, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται αποκομιδή των προϊόντων του καθαρισμού και η 
μεταφορά στους χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. η εκτέλεση των εργασιών από μέρους 
του αναδόχου είναι υποχρεωτική ακόμα κι αν η πρόσβαση στις ακτές είναι δύσκολη εξαιτίας 
στενών δρόμων ή ελλείψει οδικού δικτύου.  

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 

· η Σύμβαση 

· η Διακήρυξη 

· η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

· η Τεχνική Περιγραφή 

· η Υποβληθείσα Προσφορά 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/2006) 

β) του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Καλλικράτης 

γ)Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησεως. 

ε) την με αριθμό  ………………… απόφαση του Δήμου Ρόδου περί έγκρισης όρων της 
διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των παραλιών των 
δημοτικών ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος , μειοδοτικός. ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών 
ανέρχεται σε 38.052,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).  

Λοιπά τεχνικά στοιχεία , κατάλογος αντίστοιχων εκτελεσμένων έργων και οτιδήποτε αποδεικνύει 
την ικανότητα του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν σε σχέση με την οικονομική προσφορά , ώστε η 
επιχείρηση να καταλήξει στην επιλογή αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

4.1. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής  έχουν Ελληνικοί και αλλοδαποί οικονομικοί 
φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρία, το απαραίτητο προσωπικό και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις για την εκτέλεση των οριζόμενων στην παρούσα διακήρυξη 
εργασιών. 

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν 
ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. όμως για την υπογραφή της 

σύμβασης θα πρέπει να συσταθεί Κοινοπραξία με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης. η 
νομική μορφή της εταιρείας, το περιεχόμενο του συστατικού εγγράφου και οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στον ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα τεύχη του διαγωνισμού. 
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Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε 
περισσότερες από μίας συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) 

4.2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4.3. Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς 

η επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα 
από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός ή για οποιονδήποτε λόγο. Απόρριψη 
προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός  των ορίων που 
ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία το Δήμο Ρόδου, 
…………………………………………………….. τηλέφωνο ………………………, φαξ 
……………………………………. τα παραπάνω τεύχη και από  την ιστοσελίδα 
………………………… 

5.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
διακήρυξης και για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και 
πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας από το Δήμο Ρόδου η απάντηση πρέπει να 
δοθεί το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών. καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου των τευχών του διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

5.3. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 

5.4 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5.5   Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

       β)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

       γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις  κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

δ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία. Οι ανώνυμες 
εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται 
από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 
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ε) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως και ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των 
ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας.  

στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  

ι) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν  τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση . 

ια) Αποδεικτικά ότι έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με παρόμοιες εργασίες προσκομίζοντας 
κατάσταση φορέων του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α.) όπως και ιδιωτών όπου   έχουν αναλάβει 
παρόμοιες εργασίες. 

ιβ)Πίνακας του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν που να καλύπτει  τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην μελέτη  και θα προσδιορίζεται το είδος του οχήματος, ο αριθμός κυκλοφορίας, 
η ισχύς του κινητήρα, τεχνικά στοιχεία δηλαδή έντυπα εργοστασίου κατασκευής (μόνο για τα 
ελκόμενα μηχανήματα). Επίσης θα αναφέρονται στοιχεία ιδιοκτησίας για κάθε μηχάνημα 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο. O ελάχιστος εξοπλισμός αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν στην κυριότητα 
τους ως ιδιόκτητα περίπου το 50% του εξοπλισμού και τα συμφωνητικά μίσθωσης για το 
υπόλοιπο 50%. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν στη κυριότητα τους ως ιδιόκτητα τη μέρα του 
διαγωνισμού τουλάχιστον τα εξής : 

· Ένα (1) τουλάχιστον ακτοκαθαριστή σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή. 

· ιγ) Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος  δέχεται να προβεί στην επίδειξη 
του εξοπλισμού του σε παραλίες του Δήμου. 

Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 
       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
 

       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
 

       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 

       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
 

        ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
 

      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

ΑΡΘΡΟ 6Ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι καταθέσεις των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια επιτροπή σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο 
που θα αναγράφονται εξωτερικά 

1. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

2. προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

3. o τίτλος του διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ , 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» 

4. τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 

5. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

6. εντός του φακέλου θα υπάρχει κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Μετά την ώρα που ορίστηκε για την επίδοση των προσφορών η επιτροπή προχωρεί στην 
αποσφράγιση των φακέλων και αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και θα μονογραφηθούν, η 
επιτροπή θα προχωρήσει στον αποκλεισμό όσων δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. στην 
συνέχεια θα ανοιχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. η επιτροπή θα ανακηρύξει 
ανάδοχο αυτόν που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη προσφορά). 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του 
ενός προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις 

8.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης 
και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, 

μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια 
του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού 
από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 
στο Δήμο Ρόδου η οποία τελικά αποφασίζει. 

8.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

8.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 9ο;   ΣΥΜΒΑΣΗ 

9.7 Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της 
δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του. 

9.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Ρόδου και 
σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ 
αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

9.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την πρόσκληση για υπογραφή του συμφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
  

Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

10.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ . 

10.2  Όλες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 
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10.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως της περίληψης της 
διακήρυξης στον τύπο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο
  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο
  

Τρόπος Πληρωμής 

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε δύο δόσεις, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε σταδίου. 

ΑΡΘΡΟ 15ο
  

Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

Δεν επιτρέπεται καμία αυξομείωση ποσοτήτων.. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30-10-2016 και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της 
σύμβασης .  

 ΑΡΘΡΟ 17ο 

Παραλαβή - επίβλεψη 

Για την  παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα συσταθεί  αρμόδια η Επιτροπή Παραλαβής 

Υπηρεσιών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που θα παραλάβει ύστερα από την σχετική 
πιστοποίηση των εργασιών από τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. 

Ειδικότερα το έργο μετά την ολοκλήρωση του  και ακόμη  και  πριν από  την προσωρινή 

του παραλαβή θα πρέπει να παραδοθεί για χρήση. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ειδικοί όροι 

· Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

· Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από 
στολή εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία. 

· Θα καλύψει το Δήμο Ρόδου σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά 
φαινόμενα) με εφαρμογή ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 

· Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι  των μηχανημάτων   που θα χρησιμοποιεί ο 
ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος Ρόδου, σε περίπτωση που θα 
κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

· Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς 
τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να 
προκληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

· Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια 
θα απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από τη θάλασσα. 
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· Τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας και αναμόχλευσης της άμμου που 
θα συλλέγονται από τον ανάδοχο, θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε 
κατάλληλο χώρο απόθεσης απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

· Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη 
περιοχή στην αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η 
επιχείρηση.  

· Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και 
προσωπικό για τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 

· Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα 
το σύνολο με τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

· Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων 
συνεπάγεται τη περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

· Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν 
έγιναν σωστά οι απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται ως εξής : 2.500,00Ευρώ/Χλμ 

· Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου 100 
ευρώ ανά ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

· Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλειπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα 500 
ευρώ ανά ημέρα εργασίας. 

· Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ό επιβλέποντας των 
εργασιών. 

· Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη 
την καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Ιούλιο του 2016 και ο 
δεύτερος το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2016.  

· Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο 
καθαρισμού (με μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς μετά την εγκατάσταση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων στις παραλίες, μπορεί σε κάποιες να μη μπορεί να γίνει καθαρισμός με 
μηχανικά μέσα και να πρέπει να γίνει χειρωνακτικά. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται από τους μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο , 
στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% του αρχικού χώρου 
καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

· Εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου Ρόδου μπορεί μέρος του ενδιάμεσου 
καθαρισμού να γίνει στο στάδιο του αρχικού καθαρισμού, εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο και χωρίς να αλλάξει ή τροποποιηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο. 
Ειδικά δε σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άμμου , για τη σωστή 
διάστρωση των επιφανειών , όπου θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος αρχικής εργασίας 
του φορτωτή εκσκαφέα και του φορτηγού. 

· Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών 
και των υπολοίπων εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από 
το Δήμο Ρόδου 

· Κάθε περίοδος καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.  

· Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  

· Μη έγκαιρη εκτέλεση εργασιών θα σημαίνει επιπλέον περικοπή του οικονομικού 
αντικειμένου κατά 500 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 

· Επαναλαμβανόμενα λάθη , παραλείψεις ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των εργασιών 
θα οδηγήσει στην έκπτωση του αναδόχου μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο 
Ρόδου. 

· Ο πραγματικός χρόνος καθαρισμού ( αρχικού και ενδιάμεσου) θα καθοριστεί από τον 
εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα παραλιών , και θα εξαρτηθεί και από τα καιρικά 
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φαινόμενα ( ισχυροί βόρειοι ή νότιοι άνεμοι) , τα οποία μπορούν να καταστρέψουν μέρος 
των εργασιών του αναδόχου. Μέσα στη σύμβαση θα συμπεριληφθούν αυτές οι 
συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. 

· Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Δήμου Ρόδου. για κατασκευή 
οποιασδήποτε αποθήκης άμμου , σε οποιαδήποτε παραλία της ζητηθεί αυτό , καθώς και 
όλες οι μεταφορές άμμου και άλλων χωματουργικών υλικών που απαιτούνται κατά την 
αρχική διάστρωση των παραλιών. Είναι υποχρέωση του ενδιαφερόμενου αναδόχου να 
ενημερωθεί από τους υπεύθυνους του Δήμου για τις ανάγκες σε αποθήκες άμμου στις 
παραλίες ( σημεία , ποσότητες και χρόνος κατασκευής αποθηκών άμμου) πριν το 
διαγωνισμό , ώστε να το συμπεριλάβει στα έξοδα του και συνεπώς στην οικονομική 
προσφορά του. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό των παραλιών 
των Δημοτικών Ενοτήτων, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ για την χρονική 
περίοδο από  Μάιο  έως Αύγουστο  του έτους 2016. 

Τις παραλίες του νησιού επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Ως εκ 
τούτου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την εμφάνιση τους. Ο καθαρισμός των παραλιών είναι 
αναγκαίος  για την σωστή λειτουργία τους την θερινή περίοδο.  

Οι παραλίες που θα καθαριστούν τόσο με τη χρήση μηχανημάτων όσο και χειρωνακτικά είναι οι 
εξής : 

· Το σύνολο των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, μήκους τουλάχιστον  4,0 
χλμ. 

· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, μήκους τουλάχιστον 4,0 χλμ. 

· Τμήμα των παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, μήκους τουλάχιστον 3,0 χλμ. 

 

Στα παραπάνω μήκη ισχύει η απαίτηση καθαρισμού ολόκληρου του πλάτους της παραλίας και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μείνουν σημεία των παραλιών αυτών των ενοτήτων χωρίς καθαρισμό. Η 
παράδοση τους από τον ανάδοχο θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν απ’ ευθείας να 
χρησιμοποιηθούν από τους εκμισθωτές ή τους λουόμενους, χωρίς την απαίτηση καμίας 
περαιτέρω εργασίας. 

Η εργασία γενικά αποσκοπεί στον καθαρισμό της άμμου από διάφορα υλικά και απορρίμματα με 
μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου (καθαριστής ακτών), και την 
μεταφορά των προϊόντων του καθαρισμού. 

Επίσης σε όλες τις περιοχές θα προηγηθεί καθαρισμός με μηχάνημα έργου και χειρωνακτικά  της 
ευρύτερης περιοχής από τα απορρίμματα (κάθε μεγέθους).  

Το σύνολο των προϊόντων καθαρισμού (κάθε είδους όπως απορρίμματα, φερτά υλικά,  μπάζα 
κ.α.) θα μεταφερθούν  από  τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και δαπάνη, στον ΧΥΤΑ Ρόδου 
στην περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του Δήμου. Ο 
Δήμος Ρόδου, διατηρεί το δικαίωμα να  διαφοροποιήσει τον τρόπο καθαρισμού (καθαρισμός με 
μηχανικά μέσα ή όχι) μετά τον πρώτο καθαρισμό.   

Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά μηχανήματα – οχήματα  αυτοκινούμενα ή ελκόμενα 
με μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 30 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών  
(παλιά αντικείμενα, ξύλα, πλαστικά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα ή έχουν 
πετάξει οι άνθρωποι). 

Σύμφωνα με το παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή 

χρήση, εντός αιγιαλού παραλίας – περιορισμοί – συστάσεις «της ΚΥΑ Δ10Β 
1053970/1672ΕΞ29.3.13 « δεν επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων πέραν 
του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισμός της 
παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, σε βάθος μέχρι 
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15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων  παραλιών του Δήμου, 
αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός από τα ογκώδη υλικά  (π.χ. πέτρες, ξύλα) 
καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά 
αντικείμενα, γυαλιά). 

Στις περιοχές που δεν θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα, καθώς και σε τυχόν τμήματα παραλιών 
στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τα μηχανήματα, ο καθαρισμός θα γίνει χειρωνακτικά με 
προσωπικό του αναδόχου.  

Και στις δύο περιπτώσεις,  τα κάθε είδους απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα 
σημεία, όπου από κει θα γίνεται φορτοεκφόρτωση τους και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ρόδου 
και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη Ειδικότερα 
θα γίνουν οι εργασίες: 

Στις περιοχές με χρήση μηχανημάτων: 

1. Επιφανειακός καθαρισμός και συλλογή όλων των ογκωδών αντικειμένων. φερτών και 
αντικειμένων κάθε είδους που έχει εκβράσει η θάλασσα. 

2. καθαρισμός της παραλίας με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, σε 
βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των προσβάσιμων  παραλιών του 
Δήμου,  

3. φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των  πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην 
περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών που θα υποδειχθούν και 
η απόθεση τους. 

 

Στις περιοχές χωρίς χρήση μηχανημάτων: 

2. καθαρισμός χειρωνακτικά όλων των απορριμμάτων και φερτών υλικών, κάθε μεγέθους  και 
βάρους. 

3. φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πάσης φύσεως απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ρόδου στην 
περιοχή Τσαίρι Κοσκινού και απόθεση τους και στους χώρους απόθεσης αδρανών υλικών του 
νησιού. 

 

Ειδικά γι’ αυτή τη περιοχή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χειρωνακτικό καθαρισμό στα εξής 
σημεία : 

· Σε όλα τα δυσπρόσιτα σημεία στη περιοχή Μαντρικό. 

· Στη παραλία της Γλυφάδας 

· Στη περιοχή Φούρνοι στη Μονόλιθο 

· Στη περιοχή Κοπριάς 

 

Για το καθαρισμό θα απαιτηθεί συγκεκριμένος μηχανοκίνητος εξοπλισμός και συγκεκριμένος 
αριθμός χειρωνακτών για κάθε μέρα πιστοποιούμενης εργασίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία μέρα εργασίας απαιτείται από τον ανάδοχο: 

· Εργασία  καθαρισμού με δύο (2) ελκυόμενους καθαριστές ακτών, οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα, επαρκή ικανότητα 
φόρτωσης σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε 
ανοιχτού τύπου κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης 
ανοικτών κοντέινερ, ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που 
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πρέπει να μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. 
Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον επιβλέποντα 
μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ. 

· Ένα (1) φορτωτή ή ένα φορτωτή εκσκαφέα, ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να 
μπορεί να βοηθήσουν στο επιφανειακό καθαρισμό, την απομάκρυνση των ογκωδών 
αντικειμένων, και στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, ή του κοντέϊνερ. 

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου, με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης 
με γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση όχι 
λιγότερα από τρία για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται δύο (2) εργαζόμενοι ως χειρώνακτες, οι οποίοι θα συλλέγουν τα 
απορρίμματα σε σακούλες και θα τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή 
στην αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει ο Δήμος.  

Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό για 
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το 
σύνολο με τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων 
συνεπάγεται τη περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

Η περικοπή του αντικειμένου θα γίνεται ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής στην οποία δεν                   
έγιναν σωστά οι απαιτούμενες εργασίες θα κοστολογείται στα χίλια ευρώ ανά χιλιόμετρο 
(1.000,00 € / Χλμ) 

Η μη χρήση των απαιτούμενων χειρωνακτών θα σημαίνει τη περικοπή αντικειμένου εκατό ευρώ 
(100 € ) ανά ημέρα εργασίας και ανά άτομο. 

Οποιαδήποτε αντισυμβατική ή λανθασμένη ή ελλιπής εργασίας θα επιβάλει ρήτρα πεντακοσίων  
ευρώ (500 €) ανά ημέρα εργασίας. 

Ευθύνη της επιβολής των σχετικών ρητρών και περικοπών έχει ο επιβλέποντας των εργασιών. 

Ο καθαρισμός θα γίνει  σε δύο  περιόδους  ώστε οι παραλίες να λειτουργούν σωστά όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο πρώτος καθαρισμός θα γίνει τον μήνα Ιούλιο του 2016 και ο δεύτερος 
τον το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2016. Στον δεύτερο καθαρισμό ο Δήμος Ρόδου  
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού (με μηχανοκίνητα μέσα ή όχι), καθώς 
μετά την εγκατάσταση των διαφόρων δραστηριοτήτων στις παραλίες, μπορεί σε κάποιες να μη 
μπορεί να γίνει καθαρισμός με μηχανικά μέσα και να πρέπει να γίνει χειρωνακτικά. Δεδομένου 
ότι το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιούμενων παραλιών καθαρίζεται από τους μισθωτές κατά τη 
θερινή περίοδο, στο δεύτερο καθαρισμό έχει υπολογιστεί ότι θα καθαριστεί το 40% του αρχικού 
χώρου καθαρισμού και οι ανάλογες επιφάνειες και περιοχές. 

Η ημερομηνία έναρξης των περιόδων αυτών, η σειρά καθαρισμού των παραλιών και των 
υπολοίπων εκτάσεων καθώς και ο τρόπος καθαρισμού τους  θα καθοριστεί  από το Δήμο Ρόδου. 
Κάθε περίοδος καθαρισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  15  ημερών.   Όλες οι εργασίες 
θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Ρόδου.       

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία της ακτής ( Κ.Υ.Α. Δ10Β 1053970 / 1672 ΕΞ 
29.3.13, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την 
φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών»).  

Επίσης θα πρέπει να τηρείτε η κάτωθι σχετική νομοθεσία :  

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0005802 ΕΞ2014 3642/2014 - ΦΕΚ 1477/Β/6-6-2014 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής 
απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών,  
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· Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015 - ΦΕΚ 578/Β/9-4-2015 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/2014 - ΦΕΚ 1376/Β/29-5-

2014Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328 / 13. 02. 2014) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών. 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 - ΦΕΚ 328/Β/13-2-2014 

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού 

· Κοινή Υπουργική Απόφαση 1089532/Π.Ε./8205Π.Ε./2005 - ΦΕΚ Β-595/4-5-2005 Στοιχεία 
καθορισμού αιγιαλού και παραλίας. 

· Νόμος 2971/2001 - ΦΕΚ Α-285/19-12-2001 (Κωδικοποιημένος) Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις. 

Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 38.052,00 € χωρίς        
Φ.Π.Α 24%   

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Μηχανικός και χειρωνακτικός 
καθαρισμός παραλιών και ακτών  
περιοχής δημοτικών ενοτήτων  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ  

Κατ' αποκοπήν 1 38.052,00 38.052,00 

   

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α 24% 38.052,00 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο Δήμος Ρόδου, με την παρούσα μελέτη προτίθεται να προχωρήσει στο καθαρισμό των 
παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ και ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ για την 
χρονική περίοδο από  Ιούλιο έως και Αύγουστο του έτους 2016. 

Ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνεται με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της 
άμμου, σε βάθος  30 εκατοστών σε όλες τις προσβάσιμες ακτές Δημοτικών Ενοτήτων 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός 
καθαρισμός με μηχανικά μέσα (φορτωτής ή εκσκαφέας) από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα, 
κορμοί κ.α.) καθώς και χειρωνακτικός και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. 
πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά κ.α.) 
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Σε περιοχές που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται πλησίον των 
παραλιών καθώς σε τυχόν μη προσβάσιμα τμήματα των παραλιών ο καθαρισμός θα γίνει 
χειρωνακτικά χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων. Θα απομακρυνθούν κάθε είδους απορρίμματα, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. 

Τα απορρίμματα και από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα συλλέγονται με ευθύνη του αναδόχου 
και θα απομακρύνονται άμεσα προς τον χώρο απόρριψης με ευθύνη του ίδιου. 

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (καύση, ανεξέλεγκτη απόρριψη 
κ.λ.π.) 

Ο καθαρισμός θα γίνει σε δύο περιόδους που θα καθοριστούν από το Δήμο, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, ώστε οι παραλίες και οι υπόλοιπες εκτάσεις, να είναι καθαρές σε όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο κατάλληλο εξοπλισμό για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του έργου. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός (Δεν αποτελεί τον εξοπλισμό εργασίας μίας τυπικής μέρας):  

· Εργασία καθαρισμού με δύο (2) ελκόμενους καθαριστές ακτών, οι οποίοι έχουν δυνατότητα 
καθαρισμού ως 20 στρέμματα ανά ώρα εργασίας και ανά μηχάνημα, επαρκή ικανότητα 
φόρτωσης σκουπιδιών και δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης τους σε φορτηγό όχημα ή σε 
ανοιχτού τύπου κοντέινερ. 

· Ένα (1) φορτηγό όχημα, το οποίο θα φέρει γάντζο ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό φόρτωσης 
ανοικτών κοντέινερ, σε  ικανότητας ανάλογης του χώρου εργασίας και των απορριμμάτων που 
πρέπει να μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή στη χωροθετημένη περιοχή απόθεσης αδρανών. 
Ειδικά για το φορτηγό όχημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον 
επιβλέποντα μηχανικό σε καθημερινή βάση τα παραστατικά εκφόρτωσης στο ΧΥΤΑ 
Β.Τριγώνου. 

· Ένα (1) φορτωτή ή ένα (1) φορτωτή εκσκαφέα, ικανότητας τέτοιας ώστε σε κάθε περιοχή να 
μπορεί να βοηθήσουν στο επιφανειακό καθαρισμό, την απομάκρυνση των ογκωδών 
αντικειμένων, και στη φόρτωση του φορτηγού οχήματος, ή του κοντέϊνερ. 

· Επαρκή αριθμό κοντέινερ απορριμμάτων ανοικτού τύπου, με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με 
γάντζο ή άλλο μέσο από το απαιτούμενο φορτηγό όχημα, και σε καμία περίπτωση λιγότερα 
από τρία για κάθε περιοχή. 

· Επιπλέον απαιτούνται δύο (2) εργαζόμενοι ως χειρώνακτες, οι οποίοι συλλέγουν τα 
απορρίμματα σε σακούλες και τα φορτώνουν στο φορτηγό όχημα.  

Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό, ανά ημέρα εργασίας : 

· Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου για τους ελκόμενους καθαριστές. 

· Ένας (1) χειριστής Μ.Ε. για τον φορτωτή ή τον φορτωτή εκσκαφέα. 

· Ένας (1) οδηγός φορτηγού οχήματος. 

· Δύο (2) χειρωνάκτες για την περισυλλογή και φόρτωση στο φορτηγό, κάθε είδους και βάρους 
απορριμμάτων σε χώρους και επιφάνειες γύρω από τις ακτές και σε μη προσβάσιμα σημεία σε 
μηχανήματα καθαρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: το Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) του 
Π.Δ. 28/80 την με αρ. απόφαση Υπουργού Οικονομικού 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 
τεύχος Β) . 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Συγκρότηση συνεργείου και πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για την καλή και σωστή 
εκτέλεση της εργασίας να διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.  

1. το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

2. ο εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από 
στολή εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

3. Θα καλύψει τον Δήμο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα)  με 
εφαρμογή ανεξαρτήτως προκαθορισμένου προγράμματος. 

4. το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα 
πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα 
αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι 
για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου . 

5. ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς 
τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κ.λ.π. που πιθανά μπορεί να 
προκληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή εξ αιτίας της πραγματοποιθείσας εργασίας. 

6. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των 
επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαιτέρων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην 
εκτέλεση  και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 

7. κατά την εκτέλεση  της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια θα 
απομακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από την θάλασσα 

8. τα προϊόντα καθαρισμού της επιφάνειας της παραλίας που θα συλλέγονται από τον ανάδοχο, 
θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλο χώρο απόθεσης 
απορριμμάτων ή φερτών υλικών. 

9. υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την επίδειξη 
λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του μηχανήματος αμμοκαθαρισμού, σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο που θα οριστεί από την Υπηρεσία. 

10. τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο. τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω 
δημοπρασίας καθώς και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού. 

11. Συνολικά ο ανάδοχος θα πρέπει να εργαστεί τουλάχιστον πέντε (5) μέρες γι’ αυτή τη περιοχή 
στην αρχή της σεζόν και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίσει η επιχείρηση.  

12. Ενώ κατά το δεύτερο (ενδιάμεσο) καθαρισμό θα απαιτηθεί ο ίδιος εξοπλισμός και προσωπικό 
για τουλάχιστον τρεις (3) μέρες εργασίας. 

13. Κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εργασιών θα πρέπει να παραδίδει στον επιβλέποντα το 
σύνολο με τα στοιχεία χρήσης μηχανημάτων και απασχόλησης προσωπικού.  

14. Ελλιπής εργασία ή οργάνωση της εργασίας με ανεπάρκεια προσωπικού ή μηχανημάτων 
συνεπάγεται τη περικοπή του αντίστοιχου οικονομικού τιμήματος. 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε συμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως 

κάτωθι, εκτός εάν άλλως εις ειδικές περιπτώσεις εν τη Διακηρύξει Δημοπρασίας ορίζεται. 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/80. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης. 
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Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των 

εργασιών και ό,τι άλλο ειδικότερα ορίζεται να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει 
η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

η Σύμβαση 

η Διακήρυξη 

η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

η Τεχνική Περιγραφή 

η Υποβληθείσα Προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες 

Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν τίθενται. 

Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία 

αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της παραπάνω 

βεβαίωσης συνεπάγεται αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 

του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου, ή του συνόλου αυτού 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα ημερών, και οι 
υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε  ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία 

προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών 

ημερών). Σε κάθε περίπτωση το σύνολό του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν 

μπορεί να υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ). 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο  αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 

όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
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Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 

Αναδόχου. 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει  πρόγραμμα  της  εργασίας,  το  οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσης Σ.Υ, που  θα  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία που 

διευθύνει το έργο, μέσα σε προθεσμία  πέντε  (5)  ημερών  από  την εγκατάστασή του. 

Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του 

αναδόχου κ.λ,π. και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, εκδίδει δε τη σχετική 

εγκριτική απόφαση. 

Το χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά οι 
μέθοδοι εργασίας, τα  μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και  οι  αποδόσεις τους, ο αριθμός 

των εργατών κ.λπ. για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την 

αξιοπιστία των προτεινομένων προτάσεων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή 

του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει στην περίπτωση  που έγινε απόκλιση από 

αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου 

έργου. 

Το εν λόγω πρόγραμμα κατασκευής κλιμακώνεται κατά φάσεις μέσα στη συνολική προθεσμία 

που ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και 
συντάσσεται  με  βασική  επιδίωξη  το  συντονισμό  των δραστηριοτήτων  προς απόδοση κατά 

το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. 

Το πρόγραμμα, εφόσον η Υπηρεσία που  διευθύνει  το  έργο  κρίνει  ότι  είναι αναγκαίο, 
συντάσσεται με μορφή γραμμικού διαγράμματος. 

Το παραπάνω διάγραμμα που συντάσσεται αφορά και τον μηχανικό εξοπλισμό  και το 

προσωπικό ανάλογης εκπαίδευσης, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό να επιτευχθεί η 

εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία 

που είναι αναγκαία καθώς και το ανάλογου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την 

εν γένει εκτέλεση των επί μέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το 

οποίο αναλαμβάνει. 

Διευκρινίζεται ότι, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

πιστοποιητικά ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η δια υποβολής προσφοράς συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί αλάθητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και τις τοποθεσίες παροχής των 

εργασιών και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτών 

κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή 

οριστικής αποθέσεως  προϊόντων, τις  μεταφορές,  διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 

υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού 

ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, την 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 

ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα 
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(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση 

των εργασιών όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε 

λόγο ή την παρέμβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα 

οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάζουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος 

αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. Δεν θα του αναγνωρισθεί καµία 

απαίτηση σχετική µε  αποζημίωση  κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών 

συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. Επίσης ο ανάδοχος 

αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τα λοιπά συμβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και αποτελούν 

με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει 
πληροφορίες που αφορούν την πραγματοποίηση των εργασιών δεν τον απαλλάσσει από την 
ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες φόρων, τελών και 
κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. που 

βαρύνει το Δήμο Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ, ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξομειώσεως των ποσοτήτων εργασιών 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση, ή εκτέλεση νέων εργασιών μη προβλεπόμενων σ' αυτή θα 

κοστολογηθούν βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από 

ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη, τους όρους της σύμβασης 
γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου επίβλεψης του έργου. 

Για την ευθύνη τον αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο του έργου. Η τήρηση του 

ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ,   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την  παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα συσταθεί  αρμόδια η Επιτροπή Παραλαβής 

Υπηρεσιών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που θα παραλάβει ύστερα από την σχετική 
πιστοποίηση των εργασιών από τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. 
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Ειδικότερα το έργο μετά την ολοκλήρωση του  και ακόμη  και  πριν από  την προσωρινή του 

παραλαβή θα πρέπει να παραδοθεί για χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει μόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή παραλαβή 

τους, στη λήψη και εκτύπωση κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις 

εκτέλεσης του έργου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων 

εργοληπτών, χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου για εργασίες που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του και να διευκολύνει αυτήν δια των υπ αυτού 

χρησιμοποιουμένων μέσων, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην 

παρεμβάλλονται εμπόδια στις  εκτελούμενες από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους 

εργασίες. 

Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζημιών που θα προκληθούν από  υπαιτιότητα του 

αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημία ή φθορά στην 

προτέρα τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στο Δήμο Ρόδου, οποτεδήποτε του ζητηθεί 
και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την υπογραφή της σύμβασης ως την προσωρινή 

παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα 

προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 

διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  στοιχείων που 

απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν 

σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και  ασφαλείας επί ατυχημάτων 

αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη 

συμβεί στον ίδιο ή στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άμεση 

ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα που θα 

οφείλεται στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στο Δήμο Ρόδου όλες τις απευθυνόμενες ή 

κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου και  ασφαλείας σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την 

εκτέλεση τον έργου απασχολούμενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό 

προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία  εργαζομένων  Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. 
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική 
εταιρεία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο :  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στη σήμανση περιλαμβάνονται οι πινακίδες σήμανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και 
της οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΟΧΛΗΣΕΙΣ 

Θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα μέτρα ώστε κατά την μεταφορά των υλικών από 

το χώρο εκτέλεσης των εργασιών αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να 

αποφεύγονται οι οχλήσεις από θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
Επίσης θα πρέπει να μην παρακωλύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων από τους δρόμους 

στους οποίους το οικόπεδο του εν λόγω έργου έχει πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε 

τμήματος ν’ αφαιρέσει και να απομακρύνει εκ των πέριξ του τμήματος τούτου χώρων και 
γενικώς εκ των εργοταξίων κάθε προσωρινή εγκατάσταση τα απορρίμματα, εργαλεία και 
ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 

μηχανημάτων κ.λ.π, να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου και ισοπεδώσει 
τους χώρους επί των οποίων αυτά ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα να παραδώσει δε 

τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς 

να μεριμνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη 

λειτουργία του. 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως του Δήμου Ρόδου δεν προβεί στην 

έναρξη και εντός ευλόγου προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών αυτές εκτελούνται σε 

βάρος του αναδόχου εκπιπτόμενης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης πληρωμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι 
2% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς  Φ.Π.Α.) του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

Το έργο προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  38.052,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο (εκτός ημερησίας)                            Απόφ. Αρ. 282/2016  (Α.Δ.Α: 6ΩΩΔΩ1Ρ-551) 

Έγκρισης πρακτικού (οικονομικές προσφορές) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και 
των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου.   

 

 (Εισήγηση Tμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/53895/1-07-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών   με αρ. πρωτ.: 2 /53895/1-7-2016 , ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκρισης πρακτικού (οικονομικές προσφορές) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των 
Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου.   

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για τις 
οικονομικές προσφορές του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Στη Ρόδο στις 01 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:10 το πρωί, στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  
διαγωνισμών προμηθειών    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την 
προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού  
2.514.236,10  €   ευρώ με   το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του 
Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών) για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο και για τα 
λιπαντικά  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε υποομάδας,  δηλαδή στο 

σύνολο της κάθε  ομάδας  της προμήθειας όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και 

στο παράρτημα Δ της διακήρυξης. 

Με τις υπ αριθμό 208/2016 και 238/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησα στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών ) οι κάτωθι εταιρείες  
 

· ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό 
αριθμό 34575 για τα υγρά καύσιμα και ειδικότερα σύμφωνα με την υπεύθυνη της δήλωση 
για τις ομάδες 1Α) ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΌΔΟΥ και 4.1) ΚΑΥΣΙΜΑ ΡΟΔΑ 

·  ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με ηλεκτρονικό αριθμό 34233 για τα λιπαντικά και 
ειδικότερα σύμφωνα με την υπεύθυνη της δήλωση για τις ομάδες 1Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 1Γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 4.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ, 5.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΟΠΑΡ, 6.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΕ  
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· Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34271 για 
τα λιπαντικά και ειδικότερα σύμφωνα με την υπεύθυνη της δήλωση για τις ομάδες 1Β) 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 4.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ,  6.2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΕ  
 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Α ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016  
 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  Βενζίνη Αμόλυβδη  
          95 Οκτ.  Λίτρο 

130.000 0,5% 

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 827.000 0,5% 

Πετρέλαιο Θέρμανσης  Λίτρο 60.000 0,5% 

    

  Σύνολο με Φ.Π.Α.    

    

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης   

  Φ.Π.Α.  

  Συνολική δαπάνη  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  1.Β 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016 

 

 

Α.Α. Είδος Μονάδα 

 

   Ποσότητα 

 

Τιμή 
Μονάδος 

ELDONS 

HELLAS 

Ε.Π.Ε   

Τιμή Μονάδος 

 Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

Δαπάνη 
ELDONS 

HELLAS 

ΕΠΕ 

Δαπάνη  
Δ.ΔΗΜΗ 

ΤΡΑΚΟΠΟΥ 

ΛΟΣ 

Α.Ε. 
  

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ        

1 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: 
τύπου SAE 20W-50 

Λίτρο 1.025 1,80 2,20 
1.845,00 

€ 
2.255,00 € 

2 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: 
τύπου SAE 15W-40 

Λίτρο 1.025 1,80 2,20 
1.845,00 

€ 
2.255,00 € 

3 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων 
euro 4-5: τύπου                                   
SAE 10W-40 

Λίτρο 1.435 2,20 3,20 
3.157,00 

€ 
4.592,00 € 
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performance 

4 

Λιπαντικά μηχανής 
βενζινοκινητήρων 
τύπου: SAE 20W-50 

Λίτρο 1.025 2,10 2,80 
2.152,50 

€ 
2.870,00 € 

5 

Λιπαντικά μηχανής 
βενζινοκινητήρων 
τύπου: SAE 10W-40 

Λίτρο 400 2,00 2,80 800,00 € 1.120,00 € 

6 

Υδραυλικά λάδια 
τύπου: (ISO) 32 

Λίτρο 410 1,05 1,50 430,50 € 615,00 € 

7 

Υδραυλικά λάδια 
τύπου: (ISO) 46 

Λίτρο 3.280 1,05 1,50 
3.444,00 

€ 
4.920,00 € 

8 

Υδραυλικά λάδια 
τύπου: (ISO) 68 

Λίτρο 410 1,05 1,50 430,50 € 615,00 € 

9 

Λάδι αυτόματης 
μετάδοσης (κιβώτια 
ταχυτήτων και 
υδραυλικών 
τιμονιών ): τύπου 
ΑΟΥΤΡΑΝ GM – 

MP DXLLL DOX ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 410 2,00 2,60 820,00 € 1.066,00 € 

10 

Λάδι αυτόματης 
μετάδοσης (κιβώτια 
ταχυτήτων και 
υδραυλικών 
τιμονιών ): τύπου 
GTE 1 SAE 10W-40 

Λίτρο 410 2,20 2,90 902,00 € 1.189,00 € 

11 

Λάδια δίχρονων 
κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE 

Λίτρο 820 1,30 2,00 
1.066,00 

€ 
1.640,00 € 

12 

Λάδια δίχρονων 
κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE για 
χλοκοπτικα-

αλυσοπρίονα κλπ. 

Λίτρο 205 2,00 2,50 410,00 € 512,50 € 

13 

Υγρό καταλύτη 
πετρελαιοκινητήρων: 
ADBLUE 

Λίτρο 4.860 0,66 0,75 
3.207,60 

€ 
3.645,00 € 

14 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 320 1,60 2,40 512,00 € 768,00 € 

15 Γράσα λιθίου  κιλό 320 1,90 3,50 608,00 € 1.120,00 € 

16 

Υγρό συμπλέκτη και 
ταχυτήτων 
πετρελαιοκινητήρων 
EURO 4 -5 Τύπου 
πεντοζίλ  

Λίτρο 200 2,20 2,90 440,00 € 580,00 € 

17 
Υγρά ψυγείου Λίτρο 1.540 0,80 0,90 

1.232,00 

€ 
1.386,00 € 

18 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 125 3,00 5,50 375,00 € 687,50 € 

        

 Σύνολο    
 

23.677,10 

€ 

 

31.836,00 € 

 Φ.Π.Α. 23%     5.445,73 7.322,28 

 Συνολική δαπάνη     29.122,83 39.158,28 

   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Γ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016 

 

A/A Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή Μονάδος ELDONS 

HELLAS Ε.Π.Ε   

ΔΑΠΑΝΗ ELDONS 

HELLAS Ε.Π.Ε   
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1 
Λάδια μηχανημάτων έργου: 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 

Λίτρο 400 1,70 680,00 

2 
Λάδια μηχανημάτων έργου: 
DEO 15W40  

Λίτρο 400 1,80 720,00 

3 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
KOMATSU KDEO 15W 40 

ή ανάλογο τύπου 

Λίτρο 800 1,80 1.440,00 

4 

Λάδι σασμά Μηχανήματος 
Έργου τύπου KOMATSU 
KPO-30W20 ή ανάλογου 
τύπου 

Λίτρο 1664 1,90 3.161,60 

5 

Λάδι υδραυλικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
KOMATSU KHO-46-20 ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 1000 1,30 1.300,00 

6 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
JCB SAE 15W-40 ή 
ανάλογο τύπου 

Λίτρο 1248 1,80 2.246,40 

7 

Λάδι σασμά Μηχανήματος 
Έργου τύπου JCB SAE 10  ή 
ανάλογο τύπου 

Λίτρο 1248 2,00 2.496,00 

8 

Λάδι υδραυλικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
JCB SAE 46 ή ανάλογο 
τύπου 

Λίτρο 1664 1,30 2.163,20 

9 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
JCB GEAR OIL PLUS  ή 
ανάλογο τύπου 

Λίτρο 200 1,70 340,00 

10 

ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
JCB SAE 90 ή ανάλογο 
τύπου 

Λίτρο 200 1,90 380,00 

 11 

ΛΑΔΙ Πίσω ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
Μηχανήματος Έργου JCB 
τύπου  LS ή ανάλογο τύπου 

Λίτρο 240 2,10 504,00 

12 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CASE 70 ΧΤ  15W-40 ή 
ανάλογο τύπου 

Λίτρο 320 1,70 544,00 

13 

Λιπαντικό  Μηχανήματος 
Έργου τύπου CASE 70 ΧΤ  
ή ανάλογου τύπου 

Λίτρο 15 3,90 58,50 

14 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CASE 90 ΧΤ  SAE 15W-40 

ή ανάλογο τύπου 

Λίτρο 60 1,70 102,00 

15 

Λάδι υδραυλικού  
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CASE 90 ΧΤTRAN 

Λίτρο 120 1,05 126,00 
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ULTRA    ή ανάλογου τύπου 

16 

Αντιψυκτικό Μηχανήματος 
Έργου τύπου CASE 90 ΧΤ 
PREMIUM ή ανάλογο 
τύπου 

Λίτρο 30 1,10 33,00 

17 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI(MASTERGOLD 

HSP 15W/40) ή ανάλογου 
τύπου 

Λίτρο 40 1,75 70,00 

18 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI(BRAKE LHM) ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 3 5,00 15,00 

19 

Λάδι υδραυλικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI 48 ή ανάλογο 
τύπου 

Λίτρο 300 1,05 315,00 

20 

Λάδι υδραυλικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI 68 ή ανάλογο 
τύπου 

Λίτρο 300 1,05 315,00 

21 

ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑ 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI POWER SHIFT 

ΣΑΣΜΑΝ (HYDROTEX 3) 
ή ανάλογο τύπου 

Λίτρα 40 2,20 88,00 

22 

Λάδι διαφορικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
HITACHI 

λίτρα 100 1,70 170,00 

23 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CATERPILLAR SAE 15W-

40 ή ανάλογου τύπου 

Λίτρο 416 1,70 707,20 

24 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CATERPILLAR SAE 30 ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 416 2,00 832,00 

25 

Λάδι διαφορικού – Τελικών 
κινήσεων Μηχανήματος 
Έργου τύπου 
CATERPILLAR  SAE 50 

Λίτρο 416 2,20 915,20 

26 

Λάδι υδραυλικού 
συστήματος  Μηχανήματος 
Έργου τύπου 
CATERPILLAR SAE 10W 

ή ανάλογο τύπου 

Λίτρο 416 2,00 832,00 
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27 

Πίσω άξονα διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR Backhoe 

Loaders (MTO) SAE 10W-

30 ή ανάλογο τύπου 

Λίτρο 200 2,10 420,00 

28 

Βαλβολινη γραναζιών 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
CATERPILLAR SAE 80W-

40 

Λίτρο 80 1,70 136,00 

29 
Πρόσθετο για θόρυβο για 
φορτωτές 2ws, 3ws 

Λίτρο 12 2,00 24,00 

30 
Πρόσθετο για θόρυβο για 
μείωση στα διαφορικά 4ws 

Λίτρο 12 2,00 24,00 

31 

Λάδι κινητήρα 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
BOMAG SAE 10W-40 ή 
ανάλογου τύπου  

Λίτρο 120 3,90 468,00 

32 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών 
& Διαχωριστή Ταχυτήτων 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
BOMAG Βαλβολινη SAE 
80W-140 API GL-5 ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 420 2,20 924,00 

33 

Λάδι υδραυλικού 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
BOMAG HV 46 ή ανάλογου 
τύπου 

Λίτρο 416 1,30 540,80 

34 

Γράσο  για Σύστημα 
Λίπανσης Μηχανήματος 
Έργου τύπου BOMAG KP 2 

K - 30 

κιλό 12 1,90 22,80 

35 

Λάδι κινητήρα Τεμαχιστή 
απορριμμάτων SRENDER  

SAE 10W-40 ή ανάλογου 
τύπου 

Λίτρο 40 2,20 88,00 

36 

Λιπαντικό για Ψυγείο 
Κινητήρα Τεμαχιστή 
απορριμμάτων SRENDER  
τύπου νερό + Coolant 
Additive ή ανάλογου τύπου 

Λίτρο 20 1,90 38,00 

37 

Λάδι για Υδραυλικό 
σύστημα Τεμαχιστή 
απορριμμάτων SRENDER  
τα τύπου HV 46  ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 350 1,30 455,00 

38 

Λιπαντικό για Πλανητικό 
Τροχών & Διαχωριστή 
Ταχυτήτων Τεμαχιστή 
απορριμμάτων SRENDER 
τύπου Βαλβολίνη SAE 
80W-140 API GL5 ή 
ανάλογου τύπου 

Λίτρο 40 2,20 88,00 
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39 

Γράσο  Λιθίου για Σύστημα 
φρασαρίσματος 
Μηχανήματος Έργου τύπου 
SRENDER ARAL  KP 2 K 

- 30 

κιλό 20 1,90 38,00 

      

 ΣΥΝΟΛΟ    23.820,70 

 Φ.Π.Α. 23%    5.478,76 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    29.299,46 

 

 

Η εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά για τα 
λιπαντικά Μηχανημάτων Έργου του Δήμου   γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες 
από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της σύμβασης που είχε 
υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 4ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΡΟΔΑ)  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4.1. 
 ΚΑΥΣΙΜΑ ΡΟΔΑ 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗ 
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  Πετρέλαιο 
κίνησης Λίτρο 900.000 

0,5% 

    

    

  

Σύνολο 
χωρίς 

Φ.Π.Α.  

  Φ.Π.Α.  

 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4.2. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΑ  

Είδος Μονάδα 
 

Ποσότητα 

 

Τιμή 
Μονάδος 

Τιμή 
Μονάδος  

Δαπάνη Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ        
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Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου 
SAE 10W-40 

PERFORMANCE Λίτρο 1.500 2,20 3,20 3.300,00 € 4.800,00 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου 
SAE 20W-50 Λίτρο 

                                                                                                                                  

2.510 1,70 2,20 4.267,00 5.522,00 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου 
SAE 15W-40 Λίτρο 3.500 1,70 2,20 5.950,00 7.700,00 

Λιπαντικά μηχανής 
βενζινοκινητήρων τύπου: 
SAE 20W-50 Λίτρο 50 1,60 2,80 80,00 140,00 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 
(ISO) 68 Λίτρο 2.000 0,90 1,50 1.800,00 3.000,00 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης 
(κιβώτια ταχυτήτων και 
υδραυλικών τιμονιών ): τύπου 
ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III 

ή ανάλογου τύπου Λίτρο 2.500 2,20 2,90 5.500,00 7.250,00 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 400 1,60 2,30 640,00 920,00 

Γράσα λιθίου  Λίτρο 600 1,90 3,00 1.140,00 1.800,00 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 4.500 0,80 0,90 3.600,00 4.050,00 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 3,00 5,50 150,00 275,00 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 
 

800 

 

1,90 2,00 1.520,00 1.600,00 

Διάλυμα AdBlue Λίτρο 
 

3.000 

 

0,49 0,75 1.470,00 2.250,00 

Σύνολο     29.417,00 39.307,00 

Φ.Π.Α. 23%     6.765,91 9.040,61 

Συνολική δαπάνη     36.182,91 48.347,61 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΟΠΑΡ 

 

Είδος Μονάδα 
 

Ποσότητα 

 

Τιμή Μονάδος 

ELDONS HELLAS 

Ε.Π.Ε   

Δαπάνη ELDONS 

HELLAS Ε.Π.Ε   

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 
20W-50 Λίτρο 

                                                                                                 

169,81 4,20 713,20 € 

Λιπαντικά μηχανής Βενζινοκινητήρων 
Λίτρο 13,33 5,90 78,65 € 

 
  Σύνολο με Φ.Π.Α.  

 
    

 
  Σύνολο  791,85 

 
  Φ.Π.Α.23% 182,13 

 
  Συνολική δαπάνη 973,98 € 

 

Η εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. ήταν η μοναδική που κατέθεσε προσφορά για τα 
λιπαντικά του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) γίνεται δε αποδεκτή 
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καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με 
τις τιμές της σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 20 
Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΕ 

 

 

Είδος Μονάδα  Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

ELDONS 

HELLAS 

Ε.Π.Ε     

Τιμή 
Μονάδος  

Δαπάνη 

ELDONS 

HELLAS 

Ε.Π.Ε     

Δαπάνη  

  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ              

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου 
SAE 20W-50 

Λίτρο 250 1,70 3,80 425,00 950,00 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων: τύπου 
SAE 15W-40 

Λίτρο 100 2,00 3,80 200,00 380,00 

Λιπαντικά μηχανής 
πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: 

τύπου SAE 10W-40 

performance 

Λίτρο 100 2,60 5,30 260,00 530,00 

Λιπαντικά μηχανής 
βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 
20W-50 

Λίτρο 308 2,00 4,50 616,00 1.386,00 

Λιπαντικά μηχανής 
βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 
10W-40 

Λίτρο 200 2,40 6,00 480,00 1.200,00 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 
(ISO) 32 

Λίτρο 100 1,05 2,50 105,00 250,00 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 
(ISO) 46 

Λίτρο 250 1,05 2,50 262,50 625,00 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 
(ISO) 68 

Λίτρο 250 1,05 2,50 262,50 625,00 

Υδραυλικά λάδια συστήματος 
πέδησης HP 15 

Λίτρο 25 2,80 4,50 70,00 112,50 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης 
(κιβώτια ταχυτήτων και 
υδραυλικών τιμονιών ): τύπου 
ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP 

DXLLL DOX ή ανάλογου 
τύπου 

Λίτρο 50 1,90 4,00 95,00 200,00 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης 
(κιβώτια ταχυτήτων και 
υδραυλικών τιμονιών ): τύπου 
GTE 1 SAE 10W-40 

Λίτρο 25 2,20 4,50 55,00 112,50 

Λάδια δίχρονων κινητήρων 
τύπου: 2T STROKE 

Λίτρο 150 1,30 3,50 195,00 525,00 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 10 1,60 4,00 16,00 40,00 

Γράσα λιθίου  κιλό 10 1,90 5,00 19,00 50,00 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 100 0,90 1,50 90,00 150,00 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 25 3,00 5,00 75,00 125,00 

Λάδι  λίπανσης SAE 10 Λίτρο  150 1,30 4,00 195,00 600,00 
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Σύνολο       3.421,00 7.861,00 

Φ.Π.Α. 23%       786,83 1.808,03 

Συνολική δαπάνη       4.207,83 9.669,03 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή του διαγωνισμού 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
Στην Οικονομική Επιτροπή 

 

· Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  
· Να κατακυρώσει τη προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου στην εταιρεία ΕΚΟ  

Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών  
(ΡΟΔΑ)  στην εταιρεία ΕΚΟ  Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ στην εταιρεία 
ELDON’S HELLAS ΕΠΕ με  ποσό 23.677,10  € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
29.122,83 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν οικονομικότερη  

 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια λιπαντικών Μηχανημάτων έργου ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ στην 
εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  ποσό 23.820,70 €χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 
συνολικά 29.299,46 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται 
δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά 
της συντάχθηκε με τις τιμές της σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 
όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου της 
Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ>> στην εταιρεία ELDON’S HELLAS 

Ε.Π.Ε. με  ποσό 29.417,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  36.477,08 € με Φ.Π.Α. 24% 
καθώς ήταν οικονομικότερη 

 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου του 
Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) >> στην εταιρεία 
ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  ποσό 791,85 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  981,89 € 
με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή καθώς 
τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με 
τις τιμές της σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 όπως  ορίζεται  στο  
άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

· Να κατακυρώσει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου της 
Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΡΜΑΕ) >> στην εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  
ποσό 3.421,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  4.242,04 € με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν 
οικονομικότερη 

 

· Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδης) 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη 
κατάθεσης προσφοράς  
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· Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης ) της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης 
προσφοράς  

· Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και 
βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 
<<ΔΟΠΑΡ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

· Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και 
βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 
<<ΔΟΠΑΡ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

· Να κηρύξει  το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης ) 
της Δημοτικής  Επιχείρησης  <<ΔΕΡΜΑΕ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη 
κατάθεσης προσφοράς 

 

· Na ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τα καύσιμα της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου, της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου <<ΔΟΠΑΡ>> και της Δημοτικής 
Επιχείρησης <<ΔΕΡΜΑΕ>>  χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 
25 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά ,  αφού προηγηθεί 
έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων . 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/53895/1-7-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της  
Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
· Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των 

ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 
( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 

· Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)  

· Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τa Άρθρα 158 και  209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/8-  6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

· Το Π.Δ. 113/2010 

· Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007) 

· Το Ν. 3858/2010 ( Νόμος Καλλικράτη) 
· Το Ν. 3310/2005 <<μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων>> 

· Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 

· Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

· Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στους  Κ.Α. 6641 και 6643  των διάφορων 
υπηρεσιών   του οποίου  προβλέπεται πίστωση  για τη προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

· Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού προμήθεια Υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 
Ρόδου   

· Κατακυρώνει τη προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου στην εταιρεία ΕΚΟ  Α.Β.Ε.Ε. 
με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 
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ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών  
(ΡΟΔΑ)  στην εταιρεία ΕΚΟ  Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ στην εταιρεία 
ELDON’S HELLAS ΕΠΕ με  ποσό 23.677,10  € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
29.122,83 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν οικονομικότερη  

 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια λιπαντικών Μηχανημάτων έργου ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ στην 
εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  ποσό 23.820,70 €χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 
συνολικά 29.299,46 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται 
δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά 
της συντάχθηκε με τις τιμές της σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 

όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 20 Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου της Δημοτική 
Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ>> στην εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  
ποσό 29.417,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  36.477,08 € με Φ.Π.Α. 24% καθώς 
ήταν οικονομικότερη 

 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δημοτικού 
Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) >> στην εταιρεία ELDON’S 

HELLAS Ε.Π.Ε. με  ποσό 791,85 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  981,89 € με Φ.Π.Α. 
24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι 
μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της 
σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015 όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 20 
Παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

· Κατακυρώνει τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου της Δημοτική 
Επιχείρηση (ΔΕΡΜΑΕ) >> στην εταιρεία ELDON’S HELLAS Ε.Π.Ε. με  ποσό 
3.421,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  4.242,04 € με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν 

οικονομικότερη 
 

· Κηρύσσει  το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδης ) 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη 
κατάθεσης προσφοράς  

 

· Κηρύσσει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης ) της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

· Κηρύσσει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και 
βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 
<<ΔΟΠΑΡ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

· Κηρύσσει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και 
βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 
<<ΔΟΠΑΡ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

· Κηρύσσει το διαγωνισμό για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) 
της Δημοτικής  Επιχείρησης  <<ΔΕΡΜΑΕ>>  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη 
κατάθεσης προσφοράς 

 

· Να ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τα καύσιμα της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου, της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 
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Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου <<ΔΟΠΑΡ>> και της Δημοτικής 
Επιχείρησης <<ΔΕΡΜΑΕ>>  χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 
25 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά ,  αφού προηγηθεί 
έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο (εκτός ημερησίας)                           Απόφ. Αρ. 283/2016  (Α.Δ.Α: 601ΤΩ1Ρ-ΟΩΞ) 

Απόφαση επί της ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 
σχολείων πόλεως Ρόδου»    

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ.16/50010/21-6-2016 και 

γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 2/53836/1-7-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών   με αρ. πρωτ.: 2 /50010/21-6-2016 53895/1-7-2016 και 

γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 2/53836/1-7-2016 , ως κατωτέρω: 
ΘΕΜΑ: Απόφαση επί της ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 131.900,00€ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α),  
 

Σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος διεξήχθη στις 
10/05/2016 και ώρα 10:00 και του γεγονότος ότι παρήλθε το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος 
και υποβλήθηκε ΜΙΑ ένσταση από την εταιρεία ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

Παρακαλούμε όπως : 

1) Αποφασίσετε επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του από 10/5/2016 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

2) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού, όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού 

3) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού 

4) Εξουσιοδοτήσετε τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.      

 

(ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

α.α. κου Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου», Προϋπ:131.900 €(με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 10 του 
μηνός Μαΐου του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/19689/18-3-2016 , 

ΑΔΑ: 6Θ9ΦΩ7Ρ-5ΒΙ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός , υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   
2) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος υπάλληλος Τ.Υ Δ.   
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3) Παυλούς Νικόλαος, Αγρ. Τοπογραφος Μηχανικός,  υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος 
υπάλληλος Τ.Υ Δ.,  ο οποίος αντικατέστησε το τακτικό μέλος κ. Κυριακούλη Ειρήνη που 
απουσίαζε λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , 
του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 50/08-03-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το 
έργο: «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 131.900,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α)» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 
παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της 
εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 
της Διακήρυξης:    

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

3. VAST-MAKE I.K.E   

4. ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  

5. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 

6. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

8. ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καθ' ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 
επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται  κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 
διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των 
προσφορών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου 
και διαπίστωσε ότι είχε κατατεθεί φάκελος προσφοράς από την 1. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με 
αριθμό πρωτ. 34543/10/5/2016 και ώρα 9:20. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και κατέγραψε τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονοέγραψε και έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. 
Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε οτι η ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν είχε δικαίωμα 
αποστολής προσφοράς μέσω πρωτοκόλλου, καθώς σύμφωνα με την παρ. 3.3 ο φάκελος 
προσφοράς θα έπρεπε να κατατεθεί ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού εφόσον πρόκειται 
για ημεδαπή εργοληπτική επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. απορρίφθηκε. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε, ανακοίνωσε 
τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος 
συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής 
του (σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο 
πίνακα  περιληπτικά,  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της 
διακήρυξης, ή το νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους 
ενδιαφερόμενους. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι η ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 
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Ε.Ε. προσκόμισε εγγυητική επιστολή με λανθασμένα στοιχεία για την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, οπότε και απορρίφθηκε.  

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 
η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των 
διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η 
διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και 
ακολουθεί ο έλεγχος ομαλότητας. 

      Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης :« ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  42 % , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 43 % , ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 41 %, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:42% και ποσό προσφοράς 54.293,52 

ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα , αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση 
έκπτωση  41,697 % . 

Με τα υπ’αρ. 16/34811/10-5-16 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 
γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
των συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ταμείου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ σήμερα 10-5-16 (το υπ’αρ. 401/10-5-16 

έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου που μας βεβαιώνει την γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε σήμερα 
10/5/16  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-10 του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

Η Πρόεδρος της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου εξέδωσε σήμερα 10/5/2016,  
ανακοίνωση ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 54.293,52 41,6970% 

2 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 58.582,01 37,0910% 

3 ΕΡΓΩΝΗΣ 61.961,69 33,4620% 

4 VAST-MAKE I.K.E. 63.131,94 32,2050% 

5 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 63.370,81 31,9490% 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 72.390,81 22,2630% 

7 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 73.215,52 21,3770% 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Οι παρακάτω υπογράφοντες, 

1) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Τ.Ε.&Υ.  Δ. Ρόδου ως 
Πρόεδρος   
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2) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τ.Ε.&Υ.  Δ. 
Ρόδου  ως μέλος 

3) Παυλούς Νικόλαος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  υπάλληλος Δ/νσης Τ.Ε.&Υ. Δ. Ρόδου 
ως μέλος,  ο οποίος αντικατέστησε το τακτικό μέλος κ. Κυριακούλη Ειρήνη που απουσίαζε λόγω 
υπηρεσιακού κωλύματος, 

αποτελούντες τη νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το έργο 
«Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 46/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμόν 50/08-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και 
Διαγοριδών), για την  γνωμοδότηση επί της ένστασης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου» , Προϋπ.: 131.900,00€, ο διαγωνισμός του οποίου έγινε 
στις 10-05-2013 και ώρα 10:00. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, ανάδοχος του έργου 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση 
έκπτωση 41,697%. 

Στη συνέχεια υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 16/36949/16-05-2016 ένσταση του διαγωνιζόμενου 
«ΡΕΪΣΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Η ανωτέρω ένσταση εξετάστηκε από την επιτροπή δεδομένου ότι 
υποβλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.  

Για την παραπάνω ένσταση, υποβλήθηκε το υπ. αριθμ. 43435/01-06-2016 υπόμνημα της 
εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στο οποίο αντικρούονται οι λόγοι της 
ένστασης. 

Αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση σας ενημερώνουμε ότι : 

Η Τεχνική εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» συμμετείχε στο διαγωνισμό του έργου του 
θέματος και κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ΄ αριθμόν 16/36949/16-05-2016 ένσταση κατά την 
οποία προσβάλει το από 10/05/2016 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού και αιτείται α) την 
ακύρωση της προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» μιας και αποκρύφτηκαν δυο έργα και κατατέθηκε ανακριβής Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
απασχολεί μισθωτούς Μηχανικούς, β) την ακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας του Δήμου της 
Ρόδου που ανακήρυξε μειοδότη του έργου την επιχείρηση «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», καθώς και γ) τη σύνταξη νέου πρακτικού διαγωνισμού από την δημοπρατούσα υπηρεσία 
που θα ανακηρύσσει ανάδοχο του εν λόγω έργου την εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Οι λόγοι προσφυγής της εταιρείας «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι τρεις. Στον πρώτο, η 
εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ισχυρίζεται ότι η προσφορά της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» πρέπει να αποκλειστεί, δεδομένου ότι η τελευταία δε 
συμπεριέλαβε την 1η

 συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Άρση Καταπτώσεων και 
Αποκατάσταση Βλαβών οδού Φιλερήμου» στην υπεύθυνη δήλωση των ανεκτέλεστων έργων της, 
καθώς και το ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ που προσκόμισε για το 
συγκεκριμένο έργο, εφόσον το έχει συμπεριλάβει στα ανεκτέλεστα έργα της, έχει εκδοθεί πριν 
την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας του 
έργου απέστειλε με το υπ. αριθμ. 16/38866/19-05-2016 έγγραφό της στο Περιφερειακό 
Κατάστημα ΙΚΑ Ρόδου, αντίγραφο της ένστασης της εταιρείας «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και ζήτησε σχετική γνωμοδότηση.  

Λαμβάνοντας υπόψιν : 

- το Ν. 3669/2008 και συγκεκριμένα το άρθρο 57 στο οποίο αναφέρεται ότι «Το έργο εκτελείται 

σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του 

έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν 

περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες 

κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την 
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προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν 

από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή 

όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι 

απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 

- τη Διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το άρθρο 22 παρ.3 που λέει ότι, «κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση που συμμετέχει στο διαγωνισμό, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία» 

- το άρθρο 23.2.2.β της Διακήρυξης όπου επισημαίνεται ότι «πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 

αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 

οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης  ή και με την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ. Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες 

συμμετείχε, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα» 

- το υπ. αριθμ. 12954,13470/27.05.2016 έγγραφό του Περιφερειακού Καταστήματος του ΙΚΑ 
Ρόδου σύμφωνα με το οποίο «ο ανάδοχος ενός Δημοσίου έργου αφού προσκομίσει στην Υπηρεσία 

μας τη νέα Συμπληρωματική Σύμβαση με όλα τα δικαιολογητικά, γίνεται μεταβολή στον ήδη 

υπάρχον ΑΜΟΕ ώστε να συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση και να υπολογιστεί νέο ποσοστό 

εργατικής δαπάνης κοινό και για τις δυο συμβάσεις ( αρχικής και συμπληρωματικής). Στην 

περίπτωση αυτή, παραμένει ο αρχικός τίτλος του έργου». Και συνεχίζει ότι «οι ασφαλιστικές 

ενημερότητες που χορηγούνται για την συμμετοχή σε δημοπρασίες αφορούν όλο το έργο». 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι εφόσον η 
συμπληρωματική σύμβαση αφορά το ίδιο έργο και εκδίδεται μια βεβαίωση περαίωσης για το 
έργο και τη συμπληρωματική σύμβαση αυτού, η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με 6μηνη 
ισχύ που προσκόμισε η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καλύπτει την 
υποχρέωση αυτής και επομένως η Επιτροπή διαγωνισμού απορρίπτει τον πρώτο λόγο προσφυγής 
της εταιρείας «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  

Στο δεύτερο λόγο προσφυγής, η εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ισχυρίζεται ότι η 
προσφορά της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» πρέπει να αποκλειστεί, δεδομένου ότι 
η τελευταία δε συμπεριέλαβε το έργο «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και 
υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και 
πρόσθετων μονάδων)» στην υπεύθυνη δήλωση των ανεκτέλεστων έργων της και δεν προσκόμισε 
σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ. Μετά από έρευνα που έγινε για το 
συγκεκριμένο έργο, διαπιστώθηκαν τα εξής:  

1) Η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» υπέγραψε  συμφωνητικό του παραπάνω 
έργου, ποσού 324.517,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις 01-04-2010. 

2) Για το έργο εκδόθηκε η από 10-12-2010 βεβαίωση περαίωσής του.  

3) Κατά τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου στις 07-10-2011 διαπιστώθηκαν 
σημαντικές ελλείψεις τις οποίες έπρεπε να αποκαταστήσει ο ανάδοχος και τον οποίο κάλεσε η 
επιτροπή προσωρινής επιτροπής  με το υπ. αριθμ. 2/163754/23-12-2011 έγγραφό της να 
διευθετήσει.  

4) Εν συνεχεία η Ανάδοχος Εταιρεία κατέθεσε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 2/21626/24-02-2012 έγγραφό 
της, Ειδική δήλωση βλαβών εξ ανωτέρας βίας και αίτημα αποζημίωσης αποκαταστάσεώς τους. 
Προκειμένου να εξετασθεί και να εξακριβωθεί το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης, ορίσθηκε 
με την υπ. αριθμ. 196/30-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, 
Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, καθώς επίσης εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 875/28-05-2012 

Απόφαση Δημάρχου Ρόδου η ανάθεση της αποτύπωσης και καταγραφής του συνόλου του 
υποθαλάσσιου δικτύου σε δύτη. Εκ των υστέρων και αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, συντάχθηκε το από 15-06-2012 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών το οποίο εγκρίθηκε 
με την υπ. αριθμ. 804/18-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και σύμφωνα με 
το οποίο «το έργο κατασκευάστηκε εξ αρχής ελλιπές και με λανθασμένες μεθόδους, χωρίς να 
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ακολουθείται σε πολλά ιδιαίτερα σημαντικά σημεία η εγκεκριμένη μελέτη. Ως συνέπεια οι 

περισσότερες και σημαντικότερες από τις βλάβες του υφίστανται εκ κατασκευής του έργου και εξ 

αιτίας αυτών προκλήθηκαν και οι ρηγματώσεις όπως και οι θραύσεις στον αγωγό καθώς και οι 

αποκοχλιώσεις των φλαντζωτών συνδέσμων. Επομένως υπάρχει κύρια ευθύνη του αναδόχου για 

την ελαττωματική κατασκευή του έργου κατά παρέκκλιση της εγκεκριμένης μελέτης και τις εξ αυτού 

του γεγονότος επιπλέον προκληθείσες βλάβες. Το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου το οποίο αφορά 

την κατασκευή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων θα πρέπει να 

επανακατασκευαστεί από την αρχή και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ο ανάδοχος οφείλει να 

προβεί στην εκ νέου άρτια και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευή του υποθαλάσσιου 

τμήματος του έργου αποκλειστικά με δικές του δαπάνες».   

5) Κατά τη διαδικασία οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου στις 03-09-2013 

διαπιστώθηκε ότι όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν στον υποθαλάσσιο αγωγό θεωρήθηκαν 

απορριπτέες. Οι εργασίες δεν παρελήφθησαν. Στο πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου αναφέρεται ότι «το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια να 

κληθεί εκ νέου η επιτροπή για να το παραλάβει. Θα πρέπει να κατατεθεί νέο χρονοδιάγραμμα 

έναρξης εργασιών, έγκριση – θεώρηση νέων λογαριασμών, καθώς επίσης να εκδοθεί νέα βεβαίωση 

περάτωσης του έργου και καλής εκτέλεσης». Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο με την υπ. αριθμ. 674/24-10-2013 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

6) Μετά από τα παραπάνω και παρά τις οχλήσεις προς τον ανάδοχο για αποκατάσταση των βλαβών, 
η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε στην υπ. αριθμ. 2/28184/13-03-2014 απόφαση για 3

η
 

Αναλυτική - Αρνητική Επιμέτρηση και στην υπ. αριθμ. 2/31524/21-03-2014 απόφαση για 3
ο
 

Αρνητικό Λογαριασμό για το συγκεκριμένο έργο και οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ. αριθμ. 
420/04-07-2014 και 419/04-07-2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.  

7) Εν συνεχεία, η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προχώρησε σε ειδικές 
διοικητικές προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κατά των δυο παραπάνω 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια 
δικαστήρια.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ. αριθμ. 16/40198/23-05-2016 έγγραφό της απέστειλε ερώτημα 
στο Περιφερειακό Κατάστημα του ΙΚΑ Ρόδου για το αν το έργο στα Μητρώα του ΙΚΑ θεωρείται 
περαιωμένο και αν ο ανάδοχος θα μπορούσε να εκδώσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Με το υπ. αριθμ. 13203,13479/07-06-2016 έγγραφό του το ΙΚΑ απάντησε ότι το συγκεκριμένο 
έργο παραμένει ενεργό, καθώς δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση περαίωσης, ή τελικός 
λογαριασμός και ο ανάδοχος θα μπορούσε να λάβει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για 
είσπραξη λογαριασμού και συμμετοχή σε δημοπρασίες.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού απέστειλε ερώτημα και προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με 
το υπ. αριθμ. 16/37562/17.05.2016 έγγραφό της, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά επί της 
ενστάσεως. Η Νομική Υπηρεσία απέστειλε τα υπ. αριθμ. 2/39073/19.05.2016 και 
2/45342/07.06.2016 έγγραφά της στα οποία αναφέρει ότι σαφώς και υφίσταται ανεκτέλεστο μέρος 

της εργολαβικής σύμβασης επί του συγκεκριμένου έργου.   

  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δε θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει το έργο «Εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων μονάδων)» στην υπεύθυνη δήλωση των ανεκτέλεστων 
έργων της, καθώς για το συγκεκριμένο έργο έχει δοθεί από τους επιβλέποντες του έργου 
βεβαίωση περαίωσης. Σαφώς υπάρχουν ερωτήματα για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του 
έργου, για τον αρνητικό λογαριασμό – αρνητική επιμέτρηση και την οριστική παραλαβή του 
έργου. Η Επιτροπή διαγωνισμού απορρίπτει τον δεύτερο λόγο προσφυγής της εταιρείας 
«ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 
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Όσον αφορά τον τρίτο λόγο προσφυγής, η εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ισχυρίζεται ότι η προσφορά της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» πρέπει να 
αποκλειστεί, δεδομένου ότι η τελευταία έχει υποβάλει ανακριβή σχετική υπεύθυνη δήλωση για 
το ότι δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κρίνει αν η 
Μηχανικός Μαρία Γιώτη έχει αυξημένες αρμοδιότητες διαχείρισης της εταιρείας και ως εκ 
τούτου  απορρίπτει τον τρίτο λόγο προσφυγής της εταιρείας «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί: 

Κατά της αποδοχής της ένστασης της Τεχνικής Εταιρείας ««ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη Διαδικασία του Διαγωνισμού του οποίου το 
αποτέλεσμα έχει ως ο Κατωτέρω Πίνακας: 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει και τα δυο Πρακτικά της στην Οικονομική Επιτροπή για 
λήψη της Σχετικής Απόφασης επί των Ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος του 
Διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

   

ΘΕΜΑ: Διαβιβαστικό Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των 
ενστάσεων αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου». 

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 2/52586/29-06-2016 έγγραφό σας. 

      Με το παραπάνω σχετικό ζητείται η γνωμοδότηση μας, αναφορικά με την αρ. πρωτ. 
16/50016/21-06-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των ενστάσεων αποτελέσματος 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου». 

     Επί του θέματος, γνωμοδοτούμε ότι εμμένουμε στη συνημμένο στο σχετικό αρ. πρωτ. 
2/45342/07-2016 γνωμοδότηση μας (η οποία αναφέρεται και στην όμοια αρ. 2/39073/19-05-

2016) με την οποία τεκμηριώνεται το «Ανεκτέλεστο μέρος του έργου εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου 
αγωγού και πρόσθετων μονάδων)» της από 01-04-2010 σύμβασης μεταξύ Δήμου Λίνδου (ήδη 
Δήμου Ρόδου) και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Τσακίρης Τσαμπίκος και Σια Ε.Ε.» 
ποσού 344.517,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

     Άλλωστε η περί αντιθέτου αιτιολογία που διαλαμβάνεται στην υποπαράγραφο 4 της 
παραγράφου 7 του υπ’αρ. 16/50016/21-06-2016 Πρακτικού Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων 
αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου» είναι κατά τη 
γνώμη μας αντιφατική, ανεπαρκής και στερείται παντελώς  πραγματικού και νομικού ερείσματος 
και βέβαια σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας (άρθρο 17 Ν. 2690/1999 Κωδ. Διοικ. 
Διαδ.).  Καθώς από την μια πλευρά, εκτιμά και γνωμοδοτεί να μην θεωρηθεί ανεκτέλεστο το πιο 
πάνω έργο και ότι είναι αληθής η δήλωση της εταιρείας «Τσακίρης Τσαμπίκος και Σια Ε.Ε.» ότι 
δεν είναι ανεκτέλεστο και από την άλλη πλευρά αποδέχεται ότι «υπάρχουν ερωτήματα για την 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 54.293,52 41,6970% 

2 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 58.582,01 37,0910% 

3 ΕΡΓΩΝΗΣ 61.961,69 33,4620% 

4 VAST-MAKE I.K.E. 63.131,94 32,2050% 

5 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 63.370,81 31,9490% 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 72.390,81 22,2630% 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 73.215,52 21,3770% 
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αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου, για τον αρνητικό λογαριασμό – αρνητική 
επιμέτρηση και την οριστική παραλαβή του έργου».  

   Ενώ βέβαια συνιστά κατά τη γνώμη μας χονδροειδή πλημμέλεια και υπέρβαση   των 
υπηρεσιακών καθηκόντων τους , τα  μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου 
«Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου», αναρμοδίως να υπεισέρχονται επί της ουσίας σε άλλη 
υπόθεση Σύμβασης που δεν είναι αρμόδιοι και που  είναι αρμοδιότητας άλλων ανώτερων από 
αυτά  οργάνων . Ειδικότερα  υπεισερχόμενα αναρμοδίως να αποφαίνονται αυθαίρετα  σε βάρος 
του δημοσίου συμφέροντος , υποβιβάζοντας σε βαθμό υπαξίας   απλώς «ερωτημάτων»   την 
βαρύτητα  και τον χαρακτήρα κριθέντων με νόμιμες διοικητικές πράξεις που έχουν και παράγουν  
τεκμήριο νομιμότητας σοβαρών ζημιογόνων σε βάρος του Δήμου Ρόδου παραλείψεων , που 
επέφεραν ζημιά και διασπάθιση δημόσιου χρήματος  ύψους 296.422,98 ευρώ (3ος Αρνητικός 
Λογαριασμός) .  

     Όταν συγκεκριμένα η υπόθεση του ανεκτέλεστου  πιο πάνω έργου έχει κριθεί ότι πράγματι 
είναι ανεκτέλεστο: α) Σε διοικητικό επίπεδο από την Επιτροπή Προσωρινής  Παραλαβής,  σε 
μεταγενέστερο στάδιο της χωρίς αυτοψία  τυπικής μόνο, ελλείψει μέσων, άρα ανεπαρκέστατης 
και παράνομης κατά περιεχόμενο  βεβαίωσης  περαίωσης .  β) Σε επίπεδο διοικητικών 
προσφυγών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  γ) Στο εκκρεμές ακόμη δικαστικό 
επίπεδο,  όχι μόνο δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά δικαστική δικαίωση της προσφεύγουσας στα 
Δικαστήρια εταιρείας, ούτε έστω και προσωρινή σε επίπεδο αναστολής, αλλά και στη σημερινή 
φάση που βρίσκεται η υπόθεση, στην  υπ’αρ. 2630/2015 προδικαστική απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά, υπάρχουν σαφείς σκέψεις για το Δικαστήριο  ότι «προκύπτει» ότι το έργο 
είναι ανεκτέλεστο, όπως εκτίθενται στην  αρ. πρωτ. 2/45342/07-06-2016 Γνωμοδότηση μας.   

        Οι αντιφάσεις επίσης της αιτιολογίας της υπ’αρ. 16/50016/21-06-2016 γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση 
σχολείων πόλεως Ρόδου»,  ειδικότερα  της πιο πάνω ανεπαρκούς και πλημμελούς αιτιολογίας της 
παραγράφου 7 αναδεικνύονται  και αποδεικνύονται σε σχέση με τις προηγούμενες αυτής 
αιτιολογίες στο ίδιο πρακτικό . Συγκεκριμένα οι αιτιολογίες  των παραγράφων 1 έως 6 του ίδιου 
πρακτικού, αναφέρονται σαφέστατα (οι σε εισαγωγικά παρακάτω λέξεις είναι πιστή αντιγραφή 
από τις παραγράφους αυτές)  σε «σημαντικές ελλείψεις τις οποίες έπρεπε να αποκαταστήσει ο 
ανάδοχος» που διαπιστώθηκαν μεταγενέστερα της από 10-12-2010 βεβαίωσης περαίωσης,  κατά 
τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής με Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από την Επιτροπή 
διαπίστωσης βλαβών, «αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία»  με «ανάθεση της 
αποτύπωσης και καταγραφής του συνόλου του υποθαλάσσιου δικτύου σε δύτη», εγκριθέντος του 
πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο («απόφαση 804/18-12-2012») σύμφωνα με το οποίο 
«το έργο κατασκευάσθηκε  εξ αρχής ελλιπές και με λανθασμένες μεθόδους χωρίς να 
ακολουθείται σε πολλά ιδιαίτερα σημαντικά σημεία η εγκεκριμένη μελέτη……… ο ανάδοχος 
οφείλει να προβεί στην εκ νέου άρτια και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευή του 
υποθαλάσσιου τμήματος του έργου αποκλειστικά με δικές του δαπάνες» , εγκριμένος στη 
συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης («απόφαση 674/24-10-2013») πρωτοκόλλου 
προσωρινής  και οριστικής παραλαβής κατά το οποίο «το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και 
στη συνέχει να κληθεί εν νέου η επιτροπή για να το παραλάβει. Θα πρέπει να κατατεθεί και νέο 
χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών, έγκριση – θεώρηση νέων λογαριασμών, καθώς επίσης να 
εκδοθεί νέα βεβαίωση περάτωσης του έργου και καλής εκτέλεσης» , καθώς επίσης αναφέρονται 
στην έκδοση στη συνέχεια από την υπηρεσία αρνητικής επιμέτρησης και αρνητικού 
λογαριασμού, απόρριψης των προσφυγών του ανάδοχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου και στην εκκρεμότητα που υπάρχει στο Δικαστήριο. 

     Μετά τις παραπάνω απόλυτες παραδοχές – ούτως ή άλλως εξ αντικειμένου ισχύουσες  με 
διοικητικές πράξεις που παράγουν τεκμήριο νομιμότητας  – όπως περιέχονται στις παραγράφους 
1 έως 6 της αιτιολογίας του υπ’αρ. 16/50016/21-06-2016 Πρακτικού, είναι κατά τη γνώμη μας 
απορίας άξιο πως νοηματικά  και κατά τη λογική των πραγμάτων και των παραδοχών που έχει 
κάνει, η ίδια Επιτροπή στην επόμενη παράγραφο 7, παρά ταύτα  να καταλήγει αυθαίρετα  ότι το 
έργο ορθά δεν θεωρήθηκε από την εταιρεία «Τσακίρης Τσαμπίκος και Σια Ε.Ε.» ανεκτέλεστο και 
ότι απλώς και μόνο «σαφώς υπάρχουν ερωτήματα (;;;;;) για την αποκατάσταση των 
κακοτεχνιών» και ως εκ τούτου απορρίπτει τον δεύτερο λόγο της προσφυγής (ένστασης) της 
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εταιρείας «ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώ βεβαίως αντιθέτως κατά τη γνώμη μας θα 
πρέπει να γίνει αυτός  δεκτός.  

         Όπως άλλωστε και ανεξαρτήτως κάθε γνωμοδότησης,  καθόσον  αφορούν  γνωστές πράξεις 
του Δήμου Ρόδου, έχουμε την άποψη ότι  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ, θα πρέπει  να λάβει υπόψη το 
ανεκτέλεστο του παραπάνω έργου και βάσει  αυτών  να ενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή 
(Αναθέτουσα Αρχή) και να κάνει δεκτό τον δεύτερο λόγο της προσφυγής (ένστασης) της 
εταιρείας «ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , σύμφωνα με την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
δηλαδή του τεκμηρίου νομιμότητας που παράγουν οι μεταγενέστερες της βεβαίωσης περαίωσης  
παραπάνω  πράξεις της Διοίκησης (ΣτΕ 2094/1990, 4052/1990 κ.λ.π.) που αναλύονται στην 
πρωτ. 2/45342/07-06-2016 Γνωμοδότηση μας . 

     Τέλος για την πληρότητα της Γνωμοδότησης μας και για την ολοκληρωμένη καταχώρηση της 
στα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνουμε στην παρούσα την αρ. πρωτ. 
2/45342/07-06-2016 Γνωμοδότηση μας, που έχει ως εξής:  

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ρόδος  06-06-2016 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ          Αριθ. Πρωτ.    2/45342 

    ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ       

ΘΕΜΑ: Ανεκτέλεστο μέρος του έργου εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και 
υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και 
πρόσθετων μονάδων), της από 01-04-2010 σύμβασης μεταξύ Δήμου Λίνδου (ήδη Δήμου Ρόδου) 
και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού 
324.517,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σχετ. Η αρ. πρωτ 2/39073/ 20-05-2016  γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

 

Επανερχόμενοι επί του προκείμενου θέματος, προς άρση κάθε  τυχόν ακόμη 
αμφισβήτησης, σύγχυσης κ.λ.π. σχετικά με το γεγονός ότι υφίσταται  πράγματι  ανεκτέλεστο 
μέρος της αναφερόμενης στο θέμα εργολαβικής σύμβασης, όπως το ανεκτέλεστο πλήρως 
βεβαιώνεται σύμφωνα  με το με αριθμό 2/137657/26-11-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών του έργου, επί του οποίου υπήρξε άρνηση συμμόρφωσης από τον ανάδοχο 
και κατόπιν αυτού εκδόθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου η 
υπ’αρ. 2/28184/13-03-2014 απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής – Αρνητικής Επιμέτρησης 
του έργου και στη συνέχεια ο από 17-03-2014 3ος Αρνητικός Λογαριασμός του έργου, σύμφωνα 
με τον οποίο, εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν αποκαθιστά τις βλάβες του έργου, θα πρέπει να 
καταβάλλει το ποσόν των 296.422,98 ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη παραπάνω σχετική 
γνωμοδότηση μας σας γνωρίζουμε τα εξής: 

    Επειδή το θέμα άπτεται με τη τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής 
διοίκησης , αλλά και της προστασίας του δημοσίου και του δημοσιονομικού συμφέροντος και 
του δημόσιου/δημοτικού χρήματος , με συνεπαγόμενες προεκτάσεις σε ζητήματα απιστίας και 
παράβασης καθήκοντος (ποινικά και πειθαρχικά) εφόσον υπάρξει παρέκκλιση από τη τήρηση της 
νομιμότητας, θεωρούμε καθήκον μας να επιστήσουμε τη προσοχή  και να σας καταστήσουμε 
απολύτως σαφές ότι: 

   -Η χωρίς την επιβαλλόμενη λόγω της υποθαλάσσιας φύσης του έργου  αυτοψία από την 
επίβλεψη  ύστερα από κατάδυση δύτη για την βιντεοσκόπηση του αγωγού, (λόγω προφανώς τότε 
έλλειψης διάθεσης μέσων ) ήταν  προφανέστατα χωρίς καν  εικόνα του προς εκτέλεση έργου και 
κατά συνέπεια  ανεπαρκής , πλημμελής και κατά παράβαση νόμου και ουσιώδους όρου της 
διαδικασίας  ως προς τη από τον νόμο υποχρέωση για τη πληρότητα της επίβλεψης, της  
παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών  και της τήρησης των 
όρων της σύμβασης  ( παρ. 3 άρθρου 36 του Ν. 3669/2008) και ως εκ τούτου η στηριζόμενη σε 
αναφορά τέτοιου είδους επίβλεψης κατ΄άρθρο 71 του Ν. 3669/2008  έκδοση βεβαίωσης 
περαίωσης , επ’ ουδενί συνιστά νομίμως και κατά τήρηση ουσιώδους όρου της διαδικασίας 
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εκδοθείσα πράξη αποδοχής ότι το έργο εκτελέσθηκε , ή πολύ περισσότερο ότι αυτοδίκαια  
εκτελέσθηκε και ότι δεν είναι ανεκτέλεστο.  

   Εξ άλλου  προς  εξασφάλιση ακριβώς  του δημοσίου συμφέροντος  από προηγούμενες 
ανεπαρκείς και πλημμελείς ενέργειες , όπως η παραπάνω ,  ο νόμος προβλέπει και επόμενες 
διαδικασίες, στάδια , όργανα  και πράξεις έλεγχου της εκτέλεσης δημοσίων έργων μέχρι της 
τελικής παραλαβής και οριστικής βεβαίωσης της εκτέλεσης ή μη του έργου , χωρίς επιρροή 
βέβαια του περιεχομένου  της προγενέστερης  βεβαίωσης περαίωσης από απλά μονομελή όργανα 
(τελευταίο εδάφιο άρθρου 71 του Ν. 3669/2008). 

    Στη προκειμένη περίπτωση στο επόμενο στάδιο , δηλαδή σε αυτό  της προσωρινής παραλαβής, 
ύστερα από την  επιβαλλόμενη λόγω της υποθαλάσσιας φύσης του έργου   υποθαλάσσια αυτοψία 
( με κατάδυση δύτη για την βιντεοσκόπηση του αγωγού , στην οποία κλήθηκε η ανάδοχος αλλά 
δεν  παρέστη) υπήρξε  η ως άνω απολύτως νόμιμη διαπίστωση του ανεκτέλεστου χαρακτήρα του 
έργου,  αιτιολογημένη νόμιμα σύμφωνα  με το με αριθμό 2/137657/26-11-2012 έγγραφο της 
Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών . 

  ΄Ετσι είναι σαφέστατο ότι κατόπιν  της παραπάνω μεταγενέστερης πράξης της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών ,   η προγενέστερη  πράξη περαίωσης εργασιών της Δ/σας Υπηρεσίας 
κατέστη ανίσχυρη  κατά περιεχόμενο με επόμενες ισχυρότερες διοικητικες  πράξεις  και κατά 

νόμο και χρονικά  από συλλογικό  όργανο υψηλότερου στη διοικητική διαδικασία  βαθμού 
δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας  ,μη δεσμευόμενο κατά νόμο από τη προηγούμενη πράξη 
περαίωσης ,  η έκδοση μάλιστα της πράξης του οποίου   , έχει  τυπικά     ως διαδικαστική  

προϋπόθεση την έκδοση της πράξης περαίωσης. 

  Ειδικότερα για τη νομιμότητα όλων των παραπάνω που βεβαιώνουν το ανεκτέλεστο του έργου,  
παραθέτουμε τις παρακάτω  διατάξεις από τις οποίες διέπονταν το έργο και οι παραπάνω 
ενέργειες του Δήμου Ρόδου , αλλά και νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων. σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτές:  

  « Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου71 του Ν. 3669/2008  περί βεβαίωσης 
περαίωσης των έργων, όπως αντικαταστάθηκε  με την παράγραφο 1 του   άρθρου  136 
Ν.4070/2012 , ορίζονται τα εξής: 

 

«1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων 
αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 
εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά 
τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε 
αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν 
περατωθεί, ο ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα 
που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Εάν η βεβαίωση 
δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται 
στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και 
πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων άρθρων». 

         Σύμφωνα δηλαδή και  με ειδική ρητή πρόβλεψη  της αμέσως παραπάνω υπογραμμισμένης  
διάταξης  η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, που είναι τα άρθρα 71 έως 
75 περί διοικητικής παραλαβής ,προσωρινής παραλαβής , χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των 
έργων και οριστικής παραλαβής.  

     Στη θεωρία μάλιστα επιπλέον  σχολιάζεται και επισημαίνεται ότι η βεβαίωση περαίωσης 
εκδίδεται «χωρίς να απαιτείται αυτοψία, καλόν όμως είναι να γίνεται πάντοτε». (Β. Κωτσοβίνου 
«Κωδικας Δημοσίων ΄Εργων εκδ.2008, σελ 405,942).» 
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     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής αραλαβής του 
έργου 2  όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους  2  και 3 του    άρθρου  136 
Ν.4070/2012ορίζονται τα εξής: 

 

«1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την 
προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες 
συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 

2.«Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του  

έργου ή, στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής περαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". Αν η τελική επιμέτρηση 
και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία 
για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του 
μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η 
προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το 
πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 
όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του 
έργου οι πειθαρικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος 
δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει "με επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η 
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί  

αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο 
του«μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και 
τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 

3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή 
παραλαβής, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των 
εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως 
πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να 
περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην 
επιτροπή παραλαβής  

των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Οταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το 
κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται 
από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί 
την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται 
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα 
που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει 
αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο 
υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνείατων λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν 
τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις 
ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς 
να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικου πίνακα, στον οποίο 
μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις 
παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων 
ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων». 
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Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο 
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή 
ελαττωματικές,που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλάμε μείωση της τιμής τους. 

5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την 
παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του 
κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του 
παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική 
ένσταση ασκείται μέσα στην Προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος, 
υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η 
προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη 
αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από 
τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από 
την πλήρη αποκατάσταση. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις 
παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό 
προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σ όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν 
συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης. 

7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 
1176 Β`) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  

Δημόσιων`Εργων.». 

 

  Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές  ότι η βεβαίωση περάτωσης εργασιών δεν έχει 
σχέση με τον έλεγχο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  που ενεργούν τα όργανα της 
προσωρινής παραλαβής του έργου , δηλαδή η έκδοση βεβαίωσης περάτωσης δεν συνιστά χωρίς 
άλλο λόγο αυτοδίκαιης συντέλεσης της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής και ότι το έργο 
εκτελέστηκε ποσοτικά και ποιοτικά καλά,  και ειδικότερα δεν υπάρχει αυτοδίκαιη παραλαβή 
όταν κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο ειδική διαταγή προς αποκατάσταση ελαττώματος   (ενδεικτ. 
αντί πολλών ΣτΕ 4136/1998 κ.α) 

   Συγκεκριμένα η Επιτροπή για τη προσωρινή παραλαβή , όπως δέχεται η νομολογία έχει ευρεία 
αποφασιστική αρμοδιότητα με την από τεχνική άποψη ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση του 
έργου, μη δεσμευόμενη από τον τελικό συνοπτικό επειμετρητικό πίνακα , στο περιεχόμενο του 
οποιίου μπορεί να επέμβει διορθωτικά, εάν διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι οι αναγραφόμενες 
σ΄αυτόν εργασίες είναι διαφορετικές από τις πράγματι εκτελεσθεισες.  (Β. Κωτσοβίνου «Κωδικας 
Δημοσίων ΄Εργων εκδ.2008, σελ 413,970, ΔΕφΘεσσαλ. 996/2002)). 

 

  Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε η νομολογία δέχεται ότι και εάν έχει εκδοθεί βεβαίωσης 
περάτωσης του έργου, δεν έχει όμως γίνει η κατά νόμο παραλαβή (προσωρινή, ή οριστική, ή 
διοικητική) δεν λύνεται ο διοικητικός δεσμός μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου (Θ. 
Παπευαγγέλου : Δημόσια Έργα και Μελέτες , σελ. 484, 2375, ΣτΕ 3464/2007) και ότι δεν 
διενεργείται η παραλαβή του έργου εφόσον κατά την  προσωρινή παραλαβή που είναι ο από 
τεχνικής άποψης ποιοτικός έλεγχος του εκτελεσθέντος έργου, διαπιστωθούν κακοτεχνίες  (ΣτΕ 
1234/1236/2010) καθώς επίσης  δεν υπάρχει αυτοδίκαιη παραλαβή εάν εγκριθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο πλημμελειών ή εκδοθεί ειδική διαταγή πλημελλειών (ΣτΕ 
2778/2011). 

 

     ΄Οπως δε στη προηγούμενη παραπάνω σχετική γνωμοδότηση μας επισημάναμε,  η παραπάνω 
πράξη της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου, κατά τη διαδικασία της προσωρινής 
παραλαβής, και οι μεταγενέστερες στηριζόμενες σε αυτήν παραπάνω  διοικητικές πράξεις 
ισχύουσες κατά το τεκμήριο νομιμότητας που παράγουν, δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί ή 
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ακυρωθεί παράγουσες πλήρη έννομα αποτελέσματα (Ε. Σπηλιωτόπουλου: Εγχ. Δ.Δ.Ι, 100, ΣτΕ 
560/1998) και σχετικές ειδικές διοικητικές προσφυγές της αναδόχου εταιρείας προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έγιναν δεκτές. 

       Αναφερόμαστε δε και πάλι στην  από 03-11-2014 αίτηση ακύρωσης που άσκησε η ανάδοχος 
εταιρεία «Τσαμπίκος Τσακίρης και Σια Ε.Ε.» κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά του 
Δήμου Ρόδου, και που δικάσθηκε  στις 26-6-2015 από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, η οποία με 
την υπ’αρ. 2630/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Α2 Ακυρωτικό) 
παραπέμφθηκε για εκ νέου προσδιορισμό δικάσιμο από το ακυρωτικό τμήμα στο τμήμα 
διαφορών ουσίας (χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να μας έχει κοινοποιηθεί νέα δικάσιμος) και  επί 
της οποίας ωστόσο δεν υφίσταται αναστολή διατηρούμενης της ισχύος των παραπάνω 
διοικητικών πράξεων που δικαιολογούν τον χαρακτήρα του έργου ως ανεκτέλεστου. 

    Στα πλαίσια δε της παραπάνω εκκρεμοδικίας, υφίσταται ήδη δικαστική κρίση (κεφ. 9 αποφ. 
2630/2015 Διοικ. Εφ. Πειραιά Α2 Ακυρ.), σύμφωνα με την οποία η παραπάνω «ένδικη διαφορά  
ανέκυψε στο στάδιο εκτελέσεως της διοικητικής συμβάσεως», ήτοι και δικαστικώς βεβαιώνεται 
ότι δεν έχει περατωθεί η εκτέλεση της πιο πάνω σύμβασης. 

 

Τέλος υπενθυμίζουμε και πάλι ,κατά πιστή αντιγραφή, την  δικαστική κρίση που διαλαμβάνεται 
στο κεφάλαιο 8 της παραπάνω υπ’αρ. 2630/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, 

έχει ως εξής:   

 

«8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Με 
την με αριθμό 104/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λινδίων, εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά του διαγωνισμού του έργου «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου 
αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων μονάδων)», 
και το έργο ανατέθηκε στην αιτούσα εταιρεία, που ήταν η μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση. Το 
συμφωνητικό του πιο πάνω έργου, ποσού 324.517,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
υπεγράφη την 1-4-2010. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 10-12-2010 και σύμφωνα με το με αριθμό 
2/27508/20-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, 
εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του. Κατά τη διαδικασία για την προσωρινή 
παραλαβή του έργου στις 7-10- 2011, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις από την Επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής, τις οποίες έπρεπε να αποκαταστήσει η ανάδοχος εταιρεία και για τις 
οποίες ενημερώθηκε και συμφώνησε. Ακολούθως, ενόψει του ότι η ανάδοχος δεν αποκατέστησε τις 
σημαντικότερες από τις εν λόγω ελλείψεις, εκλήθη και πάλι να το πράξει, αρχικά με το με αριθμό 
2/163754/23-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής και στη συνέχεια, με το με αριθμό 2/18635/20-2-

2012 έγγραφο αυτής, με το οποίο της ζητήθηκε επιπλέον να αποκαταστήσει άμεσα τμήμα του 
ποντισμένου αγωγού που ήρθε στην επιφάνεια της θάλασσας. Με το με αριθμό 2/21626/24-2-2012 

έγγραφο, η Ανάδοχος κατέθεσε «Ειδική δήλωση βλαβών εξ ανωτέρας βίας και αίτημα 
αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους», προβάλλοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και η 
θαλασσοταραχή που έπληξαν το νησί της Ρόδου τα μεσάνυχτα της 6ης

/7
ης

 Φεβρουάριου 2012 
προξένησαν τις ανωτέρω βλάβες στο έργο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από επιτόπια εξέταση 
από τους επιβλέποντες μηχανικούς, συνέταξε την από 29-2-2012 Τεχνική Έκθεση - Αυτοψία, με 
την οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το είδος, την έκταση, το χρόνο, τις συνθήκες και τη 
δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών του έργου. Ενόψει αυτών, με την 196/30-3-2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, ορίστηκε η Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, η οποία με 
το 2/41649/17-4-2012 έγγραφό της, διαπίστωσε την ανάγκη επιτόπιας δια καταδύσεως αποτίμησης 
των βλαβών και του τρόπου αποκατάστασης αυτών. Στις 31-5-2012 με σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κλήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών και η Ανάδοχος εταιρεία, να προβούν σε κατ’ αντιπαράσταση επιτόπια 
εξέταση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3669/2008 (κατάδυση δύτη για την 
βιντεοσκόπηση του αγωγού), στην οποία όμως, η αιτούσα δεν παρέστη. Ακολούθως, η ανωτέρω 
Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, σύμφωνα με το οποίο 
προκύπτει η ευθύνη του αναδόχου για τις προκληθείσες βλάβες, που οφείλονται στην 
ελαττωματική κατασκευή όλου του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου, κατά παρέκκλιση της 
εγκεκριμένης μελέτης, ενώ, επίσης, προτάθηκε η επανακατασκευή εξ αρχής όλου του 
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υποθαλάσσιου τμήματος του έργου από τον ανάδοχο, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες. Το εν 
λόγω Πρωτόκολλο απεστάλη με το με αριθμό 2/137657/26-11-2012 έγγραφο της Επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, η οποία το κοινοποίησε στον 
ανάδοχο με το 2/140654/5-12-2012 έγγραφό της, ενώ στη συνέχεια, εγκρίθηκε με την 804/18-12-

2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, η 
αιτούσα άσκησε την από 26-2-2014 ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία όμως, δεν αποφάνθηκε εντός της αποκλειστικής 
προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την υποβολή της, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα, κατ’ άρθρο 227 παρ. 2 του ν. 3852/2010. Στη συνέχεια, κατά της ως άνω σιωπηρής 
απόρριψης, η αιτούσα άσκησε την με αριθμό 35/14-5-2014 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, η οποία απορρίφθηκε με την 19/21-8-2014 απόφαση 
αυτής, με την αιτιολογία ότι, αφενός η ανάδοχος δεν άσκησε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου 
διαπίστωσης βλαβών, που κατά το νόμο επέχει θέση πράξης της Διευθύνουσας Αρχής, αφετέρου, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 171/1987, οι πράξεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του Νομάρχη (ήδη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), που αφορούν θέματα 
εκτέλεσης έργου, τα οποία ανακύπτουν μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, δεν 
προσβάλλονται από τον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 152 παρ. 2 και 155 του π.δ. 76/1985 και ήδη κατά τις διατάξεις των άρθρων 225 επ. του ν. 
3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 152 του ν. 3463/2006. Κατόπιν αυτών, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η ειδική διοικητική προσφυγή της αιτούσας κατά της 804/18-12-2012 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που ενέκρινε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών ήταν 
απαράδεκτη, και, επομένως, απαράδεκτη είναι και η κρινόμενη προσφυγή κατά της τεκμαιρόμενης 
σιωπηρής απόρριψης αυτής, από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.» 

             

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου)   

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής η οποία 
καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης 

 

 

Ακουθεί συζήτηση, η οποία καταγράφεται παρακάτω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα εκτός ημερησίας αφορά το έργο «Συντήρηση σχολείων 
πόλεως Ρόδου» και έχει υπάρξει η ίδια γνωμοδότηση για να μη τα ξαναλέμε λοιπόν για 
τους ίδιους λόγους. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Είναι η γνωμοδότηση αρ. πρωτ. 2/53836/1.7.2016 καταθέσαμε την 
Παρασκευή.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Με την ίδια λογική λοιπόν ή κινείται στην ίδια λογική. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εδώ δεν υπάρχει θέμα αυτεπάγγελτου το επικαλείται ή ίδια 
ένσταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε ακριβώς η ίδια διατύπωση δεχόμαστε τη γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας, δεχόμαστε με βάση αυτήν την ένσταση της εταιρείας «ΡΕΙΣΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και ερωτώ μπορούμε με την ίδια απόφαση κατόπιν εισήγησης  σας 
να κατοχυρώσουμε το διαγωνισμό αυτόν στο δεύτερο όπως φαίνεται στην Οικονομική 
προσφορά. 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Εφόσον, αποδεχθείτε την ένσταση, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του 
πρακτικού του διαγωνισμού στο πίνακα οικονομικών προσφορών η εταιρεία «ΡΕΙΣΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» είναι δεύτερη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εισηγείστε την κατακύρωση;  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: ο Κ. Περράκης είναι  εκπρόσωπος  της Επιτροπής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Περράκης στο μικρόφωνο. 
ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας είναι η εταιρεία «ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» επομένως μπορεί να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα υπέρ αυτού εφόσον δέχεστε 
την ένσταση που υπέβαλλε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία, εκτός του Αντιδημάρχου Τεχνικών. 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Όσον αφορά τον πρώτο διαγωνισμό μίλησα εγώ όχι σαν υπηρεσία αλλά 
σαν Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Περράκης είναι μέλος της Επιτροπής αυτού του 
διαγωνισμού. Απλά θέλω να επισημάνω σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος συμμετέχων 
προσέλθει σε άλλο διαγωνισμό και δεν  δηλώσει το συγκεκριμένο έργο εμείς θα 
επικαλεστούμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μόνο που έχω να ρωτήσω ως τελευταίο εάν ο κ. Περράκης δεν 
δικαιούται ως μη Πρόεδρος της Επιτροπής να κάνει εισήγηση, να μου το πείτε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Είναι μέλος της Επιτροπής δικαιούται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μου το πούνε να το γράψω.  
ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εκπροσωπώ την επιτροπή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκπροσωπείτε λοιπόν την επιτροπή. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 16/50010/22-6-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
· Την υπ’ αριθμ. 2/53836/1-7-2016 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας   
· Την προφορική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία, 
Ο κος Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος ψήφισε παρών 

 

1. Απορρίπτει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων 
πόλεως Ρόδου»  

2. Αποδέχεται την υποβληθείσα ένσταση κατά του πρακτικού που υποβλήθηκε από την 
εταιρεία ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αποδεχόμενη το σκεπτικό της γνωμοδότησης του 
προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου μας κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου  

3. Κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη δεύτερη μειοδότρια εταιρεία, που 
προκύπτει από τον πίνακα οικονομικών προσφορών που αναφέρεται παραπάνω,  «Ρεϊσης 
Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 37,0910% και συνολικό ποσό 58.582,01 Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ. 

4.  Εξουσιοδοτείτε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.      

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο (εκτός ημερησίας)                                Απόφ. Αρ. 284/2016  (Α.Δ.Α: 7ΓΓ0Ω1Ρ-ΗΝΒ) 

Ανάκληση και ακύρωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 4530/2015 
διακήρυξης για την «παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων 
κοινοχρήστων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ.    

 

 (Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με αρ.πρωτ. 2/53926/1-7-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2 /53926/1-7-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Ανάκληση και ακύρωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 
4530/2015 διακήρυξης για «την  παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
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ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων κοινοχρήστων 
χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ. 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Το ΠΔ 28/1980, (ΦΕΚ Α’11/1980) "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης". 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005 

5. Το Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α’) περί Δικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 55Α’) 

6. Την 4530/2015 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων του 
π.δ. 28/1980 και του π.δ. 60/2007 με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάθεση σύμβασης με 
αντικείμενο «την παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών 
αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων κοινοχρήστων χώρων», 
συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ, και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τεύχος 
διακήρυξης.  

7. Τις προσφορές των κάτωθι υποψηφίων οι οποίες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ: 
a. Ένωση των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. – ENSERΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-
ENSER» 

b. Εταιρία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

c. Εταιρία: «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ» 

8. Το πρακτικό ΙΙΙ/04-03-2016 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, με το 
οποίο η τελευταία εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την αποδοχή της 
προσφοράς της εταιρίας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και την απόρριψη των λοιπών δύο προσφορών. 

9. Την απόφαση 62/2016 (συνεδρίαση 4/08-03-2016) της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 76Π2Ω1Ρ-

20Ρ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται αυτούσιο το πρακτικό ΙΙΙ/04-03-2016 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, προκρίνεται για την επόμενη φάση του διαγωνισμούη 
προσφορά της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και απορρίπτονται οι λοιπές προσφορές της Ένωσης 
Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και της Εταιρείας 
«ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» 

10. Τις από 18-03-2016 προσφυγές κατά της 62/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 
ασκήθηκαν από τηνΈνωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» 
και την Εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» κατ’ επίκληση του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. 

11. Το υπ’ αριθμ 1/2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών σύμφωνα με το οποίο 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να ζητήσει την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων από 
τηνΈνωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία 
«ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ».  

12. Την 117/2016 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΛΛ0Ω1Ρ-ΥΒ6) της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 6/04-

04-2016) με την οποία αναβάλλεται η έκδοση απόφασης επί των υποβληθεισών προσφυγών 
προκειμένου να προσκομισθούν από την Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ 
HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» τα διευκρινιστικά στοιχεία που είχε 
υποδείξει η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών. 
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13. Τα διευκρινιστικά έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από την Ένωση 
Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία «ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ» στις 11-4-2016 

14. Την 122/2016 Απόφαση (ΑΔΑ 72ΨΨΩ1Ρ-ΤΓΒ) της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 7/11-

04-2016) με την οποία γίνεται δεκτή η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, γίνονται 
δεκτές εν μέρει οι από 18-03-2016 προσφυγές της Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και της Εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» ως προς το 
μέρος που στρέφεται  κατά της αποδοχής της προσφοράς της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και 
απορρίπτονται ως προς το μέρος που αφορούν τον αποκλεισμό των ιδίων, με αποτέλεσμα την 
απόρριψη και των τριών προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό. 

15. Την από 8-4-2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που άσκησε ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς η Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-
ENSER» κατά του Δήμου Ρόδου σχετικά με το διαγωνισμό της 4530/2015 διακήρυξης 

16. Την από 25-4-2016 ειδική διοικητική προσφυγή που υποβλήθηκε από την Εταιρεία ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά της 122/11-4-2016 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ31286/27.04.2016 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο ζητούνταν οι απόψεις του Δήμου Ρόδου επί της 25-4-2016 

διοικητικής προσφυγής της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ 

18. Το υπ’ αρ 2/33311/16-5-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Ρόδου και τα συνημμένα επί 
αυτού έγγραφα προς το Τμήμα Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 41344/8-6-2016 Απόφαση (ΑΔΑ Ψ4ΓΙΟΡ1Ι-7ΞΟ) του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη η από 25-4-

2016 διοικητική προσφυγή της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ 

20. Την από 9-6-2016 Ν40/2016 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α2 
Ακυρωτικό)  με την οποία απορρίπτεται η από 8-4-2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που 
άσκησε η Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» καθώς και 
η παρέμβαση της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» 

21. Το ότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού δεν 
υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά ενώ δεν εκκρεμεί έκδοση απόφασης διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής επί των αποτελεσμάτων του 

Εισηγείται  

Την ανάκληση και ακύρωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 4530/2015 
διακήρυξης για «την  παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων 
κοινοχρήστων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ.   

      

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου 

Μάτση Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου τροχαίου 

υλικού και Μηχανημάτων κου Παλαιολόγου Μιχάλη)      

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/53926/1-7-2016, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

· Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) 
· Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

· Το ΠΔ 28/1980, (ΦΕΚ Α’11/1980) "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης". 

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
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Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005 

· Το Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α’) περί Δικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 55Α’) 

· Την 4530/2015 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων του 
π.δ. 28/1980 και του π.δ. 60/2007 με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάθεση σύμβασης με 
αντικείμενο «την παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών 
αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων κοινοχρήστων χώρων», 
συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ, και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τεύχος 
διακήρυξης.  

· Τις προσφορές των κάτωθι υποψηφίων οι οποίες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ: 
o Ένωση των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. – ENSERΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-
ENSER» 

o Εταιρία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

o Εταιρία: «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ» 

· Το πρακτικό ΙΙΙ/04-03-2016 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, με το 
οποίο η τελευταία εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την αποδοχή της 
προσφοράς της εταιρίας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και την απόρριψη των λοιπών δύο προσφορών. 

· Την απόφαση 62/2016 (συνεδρίαση 4/08-03-2016) της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 76Π2Ω1Ρ-

20Ρ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται αυτούσιο το πρακτικό ΙΙΙ/04-03-2016 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, προκρίνεται για την επόμενη φάση του διαγωνισμούη 
προσφορά της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και απορρίπτονται οι λοιπές προσφορές της Ένωσης 
Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και της Εταιρείας 
«ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» 

· Τις από 18-03-2016 προσφυγές κατά της 62/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 
ασκήθηκαν από τηνΈνωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» 
και την Εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» κατ’ επίκληση του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. 

· Το υπ’ αριθμ 1/2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών σύμφωνα με το οποίο 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να ζητήσει την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων από 
τηνΈνωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία 
«ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ».  

· Την 117/2016 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΛΛ0Ω1Ρ-ΥΒ6) της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 6/04-

04-2016) με την οποία αναβάλλεται η έκδοση απόφασης επί των υποβληθεισών προσφυγών 
προκειμένου να προσκομισθούν από την Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ 
HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» τα διευκρινιστικά στοιχεία που είχε 
υποδείξει η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών. 

· Τα διευκρινιστικά έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από την Ένωση 
Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και την Εταιρεία «ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ» στις 11-4-2016 

· Την 122/2016 Απόφαση (ΑΔΑ 72ΨΨΩ1Ρ-ΤΓΒ) της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 7/11-

04-2016) με την οποία γίνεται δεκτή η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, γίνονται 
δεκτές εν μέρει οι από 18-03-2016 προσφυγές της Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» και της Εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» ως προς το 
μέρος που στρέφεται  κατά της αποδοχής της προσφοράς της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και 
απορρίπτονται ως προς το μέρος που αφορούν τον αποκλεισμό των ιδίων, με αποτέλεσμα την 
απόρριψη και των τριών προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό. 
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· Την από 8-4-2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που άσκησε ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς η Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-
ENSER» κατά του Δήμου Ρόδου σχετικά με το διαγωνισμό της 4530/2015 διακήρυξης 

· Την από 25-4-2016 ειδική διοικητική προσφυγή που υποβλήθηκε από την Εταιρεία ΤΕΧΑΝ 
ΑΒΕΕ προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά της 122/11-4-2016 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

· Το υπ’ αρ. πρωτ31286/27.04.2016 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο ζητούνταν οι απόψεις του Δήμου Ρόδου επί της 25-4-2016 

διοικητικής προσφυγής της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ 

· Το υπ’ αρ 2/33311/16-5-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Ρόδου και τα συνημμένα επί 
αυτού έγγραφα προς το Τμήμα Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

· Την υπ’ αρ. πρωτ. 41344/8-6-2016 Απόφαση (ΑΔΑ Ψ4ΓΙΟΡ1Ι-7ΞΟ) του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη η από 25-4-

2016 διοικητική προσφυγή της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ 

· Την από 9-6-2016 Ν40/2016 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α2 
Ακυρωτικό)  με την οποία απορρίπτεται η από 8-4-2016 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που 
άσκησε η Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» καθώς και 
η παρέμβαση της Εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» 

· Το ότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού δεν 
υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά ενώ δεν εκκρεμεί έκδοση απόφασης διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής επί των αποτελεσμάτων του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Την ανάκληση και ακύρωση του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 4530/2015 
διακήρυξης για «την  παροχή εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων 
κοινοχρήστων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 12.681.241,95 ευρώ.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο (εκτός ημερησίας)                             Απόφ. Αρ. 285/2016  (Α.Δ.Α: ΩΔΞΦΩ1Ρ-ΥΡΞ) 

Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
(ΟΤΚΖ)   

 

 (Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με αρ.πρωτ. 2/53982/4-7-2016 ) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2 /53982/4-7-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ   
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ   
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   (ΟΤΚΖ). 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τους όρους διενέργειας δημοπρασίας όπως αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
(Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ) 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου 

Μάτση Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου τροχαίου 

υλικού και Μηχανημάτων κου Παλαιολόγου Μιχάλη)      

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την, υπ’ αριθμ. 2/53982/4-7-2016, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
· Το Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Καταρτίζει τους όρους διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) ως ακολούθως:   

 Άρθρο 1
ο: Νομικό πλαίσιο 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν : 

1. Ο Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων(ΕΟΕΔΣΑΠ)» 

2. Ο Ν. 3463/2016 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  
3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
5. Οι διατάξεις (ιδιαίτερα του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ε΄) του Ν. 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

6. Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η 
σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό 
διαγωνισμό, για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

7. Η υπ’ αριθμ. 532/2014 (ΑΔΑ:6ΦΚ7Ω1Ρ-ΦΑ8 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά στην εκποίηση ή την 
εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ρόδου, 

8. Η υπ’ αριθμ. 450/2015 (ΑΔΑ:65ΜΒΩ1Ρ-ΛΘΑ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, 
περί έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

9. Το με αριθμ. Πρωτ. 2/49912/21-06-2016 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων του Δήμου  

10. Το από 01 / 07 / 2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Κινητών Πραγμάτων 
του Δήμου Ρόδου  

11. Η υπ’ αριθμ. ………/2016 (ΑΔΑ:……………………….) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 προκηρύσσουμε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 
23 του Π.Δ.116/2004, με τους παρακάτω όρους: 

 Άρθρο 2
ο
 : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ρόδου που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, 
στις ……. του μηνός ……….. του έτους 2016, ημέρα ………….. και ώρα ………….. (ώρα λήξης 
κατάθεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για το 
Δήμο Ρόδου με τη με αριθ. 532/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 3
ο
 : Δημοσίευση διακήρυξης 

Η διακήρυξη δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων και ανάρτησή της 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.rhodes.gr. Επίσης, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη 
διενέργεια της δημοπρασίας, περίληψη αυτής της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές 
εφημερίδες. Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει 
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την πλειοδοτούσα εταιρεία. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται 
απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικίας σύμβασης.  

Άρθρο 4
ο
 : Αντικείμενα προς περισυλλογή – εκποίηση 

Η δημοπρασία αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στο παρόντα διαγωνισμό, 
για την συλλογή και ανακύκλωση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ116/2004, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Ρόδου. Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον 
ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, είναι όχημα στο 
τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να 
ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την 
οριστική διαγραφή του και αποταξινόµηση. 

Ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται στα ενενήντα (90) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, 
ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι 
περιοριστική εκτίμηση.  

Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΚΤΖ (αυτά για τα οποία έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του ΠΔ 116/2004) εντός των ορίων του Δήμου 
Ρόδου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική 
διάθεση. 

 Άρθρο 5
ο : Διάρκεια συμβατικής σχέσης 

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε ένα έτος (1) από την ημερομηνία της υπογραφή της 
με δυνατότητα ανανέωσης – επέκτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι 
συμβαλλόμενοι. 

Άρθρο 6ο
 : Ελάχιστο όριο προσφοράς – κριτήριο κατακύρωσης  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
ευρώ (8.950,00 €) όπως εκτιμήθηκε  
α)  από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης για το ποσό ανά τεμάχιο και  
β) από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την ποσότητα σε τεμάχια  
εγκαταλελειμμένων 

και προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα ως άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις 
κατηγορίες : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα   75 100,00 7.500,00 

2 Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 5 120,00 600,00 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 
3,5 tn κ.λ.π. 

5 140,00 700,00 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 30,00 150,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ  8.950,00 

 Προσφορές μικρότερες των ελαχίστων πρώτων προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 
Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας. Η εκάστη πλειοψηφούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει 
από την προηγούμενη κατά δύο (2) ευρώ. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι : 

α) η υψηλότερη αθροιστικά προσφορά προς τον Δήμο  

β) σε περίπτωση συμμετοχής μιας μόνο επιχείρησης στην δημοπρασία η αρμόδια επιτροπή της 
δημοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από την αρχική ελάχιστη τιμή για κάθε 
κατηγορία εκποιούμενος οχήματος (όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα) 
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γ) σε περίπτωση όμοιων αθροιστικά προσφορών θα προκριθεί η προσφορά με την υψηλότερη τιμή 
στην κατηγορία : ΙΧ αυτοκίνητα. 

Άρθρο 7
ο
 : Κατάθεση προσφορών 

1.    Η κατάθεση προσφορών θα γίνει: 

Α) για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του, 

Β) για τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω: 

· για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την 
ημέρα του διαγωνισμού, 

· για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από το διαχειριστή της εταιρείας όπως 
ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ημέρα του 
διαγωνισμού, 

· για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της 
εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ του έως την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν 
ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη 
δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, 
ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών, όπου οι 
εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

Άρθρο 8
ο
 : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ που 
είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε, έχουν την έδρα της επιχείρησής τους η και σημεία 
συλλογής εντός του Ν. Δωδεκανήσου και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη 
εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Άρθρο 9
ο
 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα 
κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης             
ISO 9001 και 14001. 

2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να 
προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. 

3. Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής (ΟΤΚΖ)  

4. Αστυνομική ταυτότητα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού 
προσώπου. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, 
που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

6. Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν 
τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει 
τουλάχιστον τους 12 μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και καταστατικό από το 
οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί 
πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου 

7. Απόσπασα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: 
 α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, 
 β) των διαχειριστών, σε περίπτωση ομόρρυθμου (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & 
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 γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 
(Α.Ε.) 

 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων 
που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. 

8. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό από αναγνωρισμένη τράπεζα 
ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% 
της πρώτης προσφοράς (8.950,00 € χ 10%) ήτοι οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (895,00 
€). Θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη 
(καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ισόποση της εγγυητικής συμμετοχής για την 
εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της 
σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα 
επιστραφούν άτοκος εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα ότι: 
· Δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί 

σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 
· Δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης. 
· Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 
· Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 
· Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 
· Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του 

Δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου του 

προσφέροντα όπου θα δηλώνετε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αξιόχρεος εγγυητής με τα 
πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) από φυσικό πρόσωπο (στην 
περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) στην οποία 
θα δηλώνεται ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αξιόχρεο εγγυητή, με τα πλήρη στοιχεία 
ταυτότητας και τον Α.Φ.Μ του καθώς και ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

12. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει 
ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. 

13. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα 
χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

14. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομική προσφοράς (βλέπε παράρτημα 1) με πρωτότυπη 
σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος και του εγγυητή όπου θα αναγράφεται το 
ακριβές χρηματικό ποσό της πρώτης προσφοράς (προσφορά εκκίνησης) για κάθε μία από 
τις κατηγορίες των προς εκποίηση. Η πρώτη προσφορά με ποινή αποκλεισμού θα είναι 
ανώτερη των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (8.950,00 €)(ελάχιστο όριο πρώτης 
αθροιστικής προσφορά) 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν 
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θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή 
θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.  

Άρθρο 10ο
 : Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας 

1.    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά             την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία 
δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας 
αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 

2.    Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται 
σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία 
εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους 
ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης. 

3.    Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά και ελέγχει την 
πληρότητά τους. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 

4.    Ακολούθως, για όσους έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
έχουν γίνει δεκτοί στη Δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει την 1η

 Οικονομική τους 
Προσφορά. Μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη γίνονται δεκτές προφορικές οικονομικές 
πλειοδοτικές αντιπροσφορές. Οι προσφορές θα είναι ανά κατηγορία οχημάτων όπως αυτά 
αναγράφονται στο έντυπο 1ης

 Οικονομικής προσφοράς. Ως πλειοδοτική κρίνεται η υψηλότερη 
αθροιστική προσφορά που θα υποβληθεί για το σύνολο των κατηγοριών ΟΤΚΖ. Κάθε 
προσφορά είναι δεσμευτική για τον προσφέροντα.  

5.    Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από 
τα μέλη της επιτροπής, τον τελικό πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

6.    Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής 
εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 

7.    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του 
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του 
κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

Άρθρο 11ο
 : Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1.   Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2.   Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να μην αποδεχθεί το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο 
πλειοδότη ή να ακυρώσει το διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο 
λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν 
καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της 
δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 

3.   Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο 
έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή 
άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού 
και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον 
εγγυητή του πλειοδότη. 

Άρθρο 12
ο
 : Καταβολή αντιτίμου 

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και ανα-

γραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε δίμηνο από την υπογραφή της 
συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό 
αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη, 
που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

· άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των 
οφειλομένων, 

· αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 
· διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά δίμηνο, με αποτέλεσμα τη μη 

καταβολή των οφειλομένων, 

ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα της 
επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται οποιασδήποτε μορφής 
αποζημίωση ή να έχει τυχόν άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

 Άρθρο 13ο
 : Υπογραφή σύμβασης 

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα 
καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε 
βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως, η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

 Άρθρο 14ο
 : Επανάληψη Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν 
πλειοδότης, ήτοι: 

· εάν ουδείς εμφανισθεί & 

· εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών, ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας, ήτοι 
στην πλειοδοτική διαδικασία. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γ. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 
δημοπρασίας, 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελικός πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του 
τελικού πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου 
κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για τη 
σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. 

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που 
αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά 
την προηγουμένη δημοπρασία. 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκποίηση γίνεται απευθείας, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Άρθρο 15ο
 : Όροι και Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) υποχρεούται να: 

1. Εντοπίζει και καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή άλλως 
«οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται 
μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, 
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2. Προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε τα «εγκαταλελειμμένα οχήματα» 
να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως ΟΤΚΖ, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων 
από τον νόμο προθεσμιών, 

3. Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, 
4. Επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων, 
5. Εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης-παραλαβής 

οχημάτων, τα οποία περιέχουν υποχρεωτικά τα εξής: 
· χρόνο και τόπο παράδοσης (οδός – αριθμός), 
· στοιχεία οχήματος, ήτοι είδος, μάρκα, μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδας, ή 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, 
· συνημμένο φωτογραφικό υλικό 

· περιγραφή της κατάστασης του οχήματος & 

· στοιχεία του γερανοφόρου οχήματος και του οδηγού αυτού. 

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του 
Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας. 

Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που 
υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου. Η συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων στις εγκαταστάσεις του 
αντισυμβαλλόμενου γίνεται με δικά της μέσα και δικές της δαπάνες αποκομιδής, μεταφοράς και 
φύλαξης, χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 

Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία 
προκληθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωσή του, π.χ. ατύχημα, υλικές 
ζημίες σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου (ενδεικτική παράθεση). 

Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής και να εκδώσει 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του 
οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Εάν μέσα στο δεκαήμερο υποχρεωτικής φύλαξης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου το 
όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε αυτό επιστρέφετε στον ιδιοκτήτη του αφού 
προηγουμένως πληρώσει στον ανάδοχο την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Το εν λόγω 
κόστος καθορίζεται από τον ανάδοχο και θα κυμαίνεται σε εύλογο επίπεδο. Η περισυλλογή των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την, 
με οποιαδήποτε μορφή, ειδοποίηση από τον Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και 
αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: 

· Τηλεφωνική επικοινωνία. 
· Fax. 

· Mail. 

· Έγγραφη ενημέρωση. 
· Προφορική ενημέρωση από αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. 

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 
βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. 

 Άρθρο 16ο
 : Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε 
τρίτο. 

 Άρθρο 17ο
 : Δυνατότητα τροποποίησης 

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου 
οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το 
δικαίωμα του αυτό. 

 Άρθρο 18ο
 : Παράβαση όρων 
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Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο 
έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη 
διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. 

 Άρθρο 19ο
 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Αρμόδιος 
υπάλληλος Κυριάκος Ανθούλας. Τηλέφωνο :2241076770 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   1 

ΕΝΤΥΠΟ 1ης
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 270/81: 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΤΚΖ). 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΟΤΚΖ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 1  
 

 

2 Μικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 1   

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 
3,5 tn κ.λ.π. 

1   

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1 
 

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και 
εκείνων που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής 
Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 
 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Διακοσταματίου Σάββας    Ατσίδη Ελπίδα 
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             ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

3. Κορωναίος Ιωάννη 

4. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

5. Παρδαλός Στέργος 

6. Μανωλάκης Αλέξανδρος 


